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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще инспектира три обекта на територията на Бургаска област  
Проектите се финансират в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2786       
 

 

Текст: Днес, 24 ноември министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще инспектира на 
място три обекта на територията на Бургаска област, които се финансират в рамките на Оперативна 
програма "Околна среда 2007- 2013 г.". 
В 10.00 ч. министър Василева ще види на какъв етап е работата по изграждането на регионално депо 
Братово. Проектът предвижда изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, 
включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. 
В 12.00 ч. ще бъде в Поморие, където се работи по ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна 
станция за отпадни води (ПСОВ)-Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. 
Поморие”. 
В 14.30 ч. ще провери работата по Интегриран проект за водния цикъл на Созопол. Главната цел на този 
проект е изграждане на устойчива система за водите и отпадъчните води в Созопол и Черноморец. 
 

  

 
 
Източник: economynews.bg 
 

Заглавие:  Разделно събиране на отпадъци = 16% рециклираност 

 

Линк: 
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
1%82-news59550.html        
 

 

Текст:   Системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства и фирми дава 16% от добитите 
рециклирани материали, 25% са от производители, а 59% от подизпълнителски фирми. Това отчетоха на 
пресконференция в БТА представители на организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки 
"Екопак", която има 43 на сто пазарен дял у нас. 
Оползотворяващите организации обединяват всички производители и вносители на опаковани стоки на 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2786
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news59550.html
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news59550.html
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news59550.html
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news59550.html
http://www.economynews.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8--16-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news59550.html
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пазара у нас. По закон те за задължени да оползотворяват и рециклират опаковките си, като един от 
начините е да членуват в оползотворяваща  
организация, която срещу членски внос да извършва тази дейност. Резултатът от работата на "Екопак" за 
10 години е 650 тона рециклирани отпадъци от опаковки, каза изпълнителният директор Тодор 
Бургуджиев. По думите му така са спасени 4 600 000 дървета от изсичане, спестени са около 3 млн. куб. 
метра вода, 643 000 мегавата електроенергия и 1 400 000 барела петрол. Работата на оползотворяващата 
организация е допринесла за намаляване на обема на депата за отпадъци с 2 300 000 куб. метра. 
От компанията отчетоха инвестициите си за развитие на системата за десетгодишния период - 16 млн. 
лева, и подчертаха образователната си дейност за разделното събиране, насочена основно към децата и 
подрастващите. 
 
 
 

Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Цената на скрапа в Турция 21.11.2014 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/        
 

 

Текст:  Турският пазар от внос на скрап 80:20  остава  стабилен на $ 298 / т CFR .Скрап  A3 ( доставка 
от  Черно море)  падна до $ 268 / т FOB от $ 270 / т. 
Доставчици са  потвърдили , че са продали  товар  в сряда, на завод в Турция  при средна цена от $ 300 / т 
CFR, HMS I / II (80:20) .Имаше и  сделка на USА-скрап  за 35 000 т от 80:20, 5000 т. от раздробен скрап ( 
хеншел )  и 5000 т. на бонус-грейд   на средна цена  от $ 305 / т CFR. Търговски източници заявиха, че 
следващите сделки вероятно ще бъде направени  под $ 300 / т CFR. Един от заводите  отмени изкупната 
си  оферта, защото била  твърде висока. 
 А базирани търговеци в Турция  споменаха , че  $ 295 / т ще бъде следващото ниво на скрапа,  доставчик 
от  Балтийския регион потвърди също , че вече има предложена цена от  $ 295/ т CFR. Друг  доставчик от 
Белгия  също потвърди $ 295 / т за следващата си  сделка с  80:20 ,  Европейския HMS I / II (75:25) вероятно 
ще бъде някъде около $ 285 / т CFR.  
Намаляването на доставките със скрап от Северна Европа със сигурност няма да доведат до по-високи 
цени в Турция.Най-вече заради все още продължаващата низходяща тенденция на желязната руда и 
ниските цени на арматурата.Вече се споменава за значително увеличение на количествата складиран 
скрап от доставчиците. 
 Цените  реално могат да бъдат около $ 290-295 / т CFR Турция. А Балтийските доставчише са съгласни 
дори на $ 285-290 / т CFR , което се равнява на около $ 265-270 / т FOB.  

 
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Джамбазки: Заплашват ни милиони глоби заради минните отпадъци 
 

Линк:  http://fakti.bg/bulgaria/121576-djambazki-zaplashvat-ni-milioni-globi-zaradi-minnite-otpadaci       

http://scrap-bg.com/10119/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://fakti.bg/bulgaria/121576-djambazki-zaplashvat-ni-milioni-globi-zaradi-minnite-otpadaci
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Текст:  България е заплашена от поредната наказателна процедура поради неизпълнение на 
ангажименти, които е поела относно транспониране на правилата за управлението на минните отпадъци. 
Членът на Европейския парламент Ангел Джамбазки установява, че редица разпоредби на Директива 
2006-21-ЕО на Европейският парламент не са синхронизирани с националното ни законодателство, в 
резултат на което Европейската комисия е уведомила българската държава за започнала наказателна 
процедура. 
В края на месец януари 2014 г. е изпратено писмо до Министерския съвет, че в България съществуват 
пропуски по отношение на третирането и управлението на минните отпадъци. Изпратен е отговор от 
страна на България, но това не е променило реално ситуацията. Системно се изостава от установените 
практики за добро управление на минните отпадъци и по отношение на рекултивацията на терените. 
В тази връзка европейският представител Ангел Джамбазки заявява: 
По наша информация поради пропуски в дейността на Министерство на икономиката и енергетиката 
назад в годините рискуваме наказателна процедура, в резултат от което на България ще бъдат наложени 
санкции. По наша информация МИЕ и Народното събрание не са създали необходимата нормативна 
уредба, административна и организационно-техническа структура за управление на минните отпадъци. В 
момента липсва ясна и точна представа за обектите, които трябва да бъдат управлявани и контролирани. 
Например, в страната има приблизително около 35 хвостохранилища, където са депонирани опасни 
минни отпадъци. Доколкото ми е известно, само за едно хвостохранилище е издадено разрешително за 
управление. Няма ясни правила относно стопанисването и осъществяването на контрола върху дейността 
на такива опасни обекти. 
Управлението на минните отпадъци е рискова дейност и тя трябва да бъде стриктно регламентирана, 
както и да бъде обезпечен контролът. Липсата на уредба поставя в риск здравето и живота на 
българските граждани, както и екологичното равновесие. 
При сегашната уредба липсва гаранционен фонд и механизъм за рекултивация на минните обекти. 
Липсва добре разписан регламент за дейностите и финансирането по приключване на дейността на 
минните обекти – ликвидация, консервация и рекултивация, поради което няма гаранция за успешното 
извършване на горните дейности. Резултатът - един лунен пейзаж, който да завещаем на следващите 
поколения. 
Неясната законова уредба и липсата на административен и технически потенциал на министерствата и 
общините дават възможност за развитие на масов незаконен добив, който в момента е достигнал 
колосални размери. 
В рамките на следващите месеци Народното събрание и министерствата – МИ, МЕ, МОСВ, МЗХ, трябва да 
сложат ред в тези области. В противен случай България рискува освен милионите евро глоби, здравето и 
живота на своите граждани. 
 
 
 
 

Източник: razgrad.topnovini.bg 
 

Заглавие: Разградско училище се включва в евроинициатива за намаляване на отпадъците 

 

Линк:  http://razgrad.topnovini.bg/node/555721        

http://razgrad.topnovini.bg/node/555721
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Текст: За поредна година Основно училище „Васил Левски” в Разград се включва в Европейската седмица 
за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2014, съобщиха от ръководството на учебното заведение. 
Училищните прояви, насочени към намаляването на отпадъците ще се състоят от 24 до 28 ноември и ще 
преминат под мотото “Редуцирай! Реновирай! Рециклирай!”. 
Началото на мероприятията ще бъде поставено в понеделник с изработка на екопрепарати за почистване. 
В 11 часа в централното фоайе на училището учениците от Екоклуб „Шрек” ще приготвят сами 
почистващи препарати от цитрусови плодове. Децата ще използват в работата си само екологично чисти 
продукти, с които ще създадат екопрепарати за почистване. 
Половин час по-късно ще стартира кампанията „Капачки в действие”. Във фоайетата на ОУ „Васил Левски” 
и ПМГ „Акад. Н. Обрешков” ще бъдат сложени  специални контейнери за събиране на пластмасови 
капачки от бутилки. Двете училища ще се включат в кампанията на Фондация „Идея в действие”, като 
събраните отпадъчни материали ще бъдат предадени  в пунктовете за  събиране на пластмасови 
отпадъци. С получените от размяната средства ще се подпомагнат деца в нужда и Домове за деца. 
Същия ден започва проучване относно хранителните отпадъци в училищната столова. Малките еколози 
от Екоклуб „Шрек Junior” ще продължат допитването, което започнаха по време на   ЕСНО – 2013, като в 
края на кампанията те ще съпоставят резултатите, получени по време на наблюденията в двете 
последователни години. „Шрекчетата” ще представят и новия си любимец – калифорнийския червей Кали 
и ще обяснят как ще помогне за намаляване на отпадъците и с какво е полезен в тази посока. 
Във вторник с драматизацията „Приказка за Земята” Екоклуб „Шрек” и Детска театрална студия „Роли-
Дроли” ще представят своето виждане относно природата и планетата Земя, а във фоайето на учебното 
заведение членовете на екоклуба ще покажат пред своите съученици как въглеродния диоксид влияе 
върху околната среда. 
На следващия ден е предвидена изработка на продукти от отпадъчни материали, като в уъркшопа могат 
да се включат всички желаещи ученици. 
В четвъртък малките еколози от 3 и 4 клас ще демонстрират пред своите съученици как могат да се 
използват остатъците от храна, а  членовете на Екоклуб „Шрек Junior” ще представят резултатите от 
проучването в училищната столова. Те ще дадат съвети на всеки, който желае да намали изхвърлянето на 
хранителни отпадъци и ще обясняват как и по какъв начин може да стане това. 
Проявите, посветени на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще приключат в петък с 
представяне на сравнителен анализ на резултатите от проучването в училищната столова през 2013 и 
2014г. и откриване на изложба от изработените по време на седмицата изделия от отпадъчни продукти. 
 
 
  

 
Източник: forum.investor.bg 
 

Заглавие: Европейска инициатива се изправя срещу разхищението на храна 
За пореден път в ЕС ще има седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк:   http://forum.investor.bg/evroproekti/264/a/evropeiska-iniciativa-se-izpravia-sreshtu-razhishtenieto-
na-hrana-184225/       
 

http://forum.investor.bg/evroproekti/264/a/evropeiska-iniciativa-se-izpravia-sreshtu-razhishtenieto-na-hrana-184225/
http://forum.investor.bg/evroproekti/264/a/evropeiska-iniciativa-se-izpravia-sreshtu-razhishtenieto-na-hrana-184225/
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Текст: Шестата ежегодна Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) ще се проведе от 22 
до 30 ноември. Тази година фокусът е върху разхищаването на храни, съобщиха организаторите. Те са си 
поставили за цел да научат възможно най-много семейства да допринесат за прехода към кръгова 
икономика, в която продуктите са създадени така, че да се употребяват повторно и да се преработват, 
вместо да се изгарят или заравят в депа. 
Разхищаването на храна е сериозен проблем - например домакинствата във Великобритания изхвърлят 
почти 25% от храната, която купуват. Да се изхвърля храна означава да се изхвърлят природните ресурси, 
използвани за производството - вода, енергия, почви. Това е икономическо разхищение, тъй като тези 
пари са похарчени напразно. По-малко от една четвърт от храната, която в момента се изхвърля в Европа 
и САЩ, би била достатъчна, за да бъдат нахранени около 805 млн. души в цял свят, които страдат от 
хроничен глад. 
Ето и данни за потреблението, предоставени от организаторите на инициативата, които позовават на 
Европейска агенция за околна среда, Евростат и други официални източници. 
Природни ресурси 
Търсенето на природни ресурси е по-голямо от всякога: очаква се световният добив на метали, минерали, 
дървен материал, както и използването на земя, почви и прясна вода да се увеличи със 75% между 2005 и 
2030 г. 
ЕС потребява много повече, отколкото изнася. През 2010 г. ЕС е внесъл над три пъти повече материали, 
отколкото е изнесъл. Средното годишно количество използвани материални ресурси за ЕС-27 е около 16 т 
на човек. Един жител на Северна Америка използва средно около 90 кг ресурси дневно, един европеец - 
около 45 кг, а един човек в Африка около 10 кг. С почти 3 т на глава от населението годишно, Европа е 
континентът с най-висок нетен внос на ресурси. 
Световното търсене на храни, фуражи и фибри може да нарасне със 70 % до 2050 г. 
Отпадъците в Европа 
През 2010 г. общото количество на отпадъците, генерирани от икономически дейности и от 
домакинствата в ЕС, достига 2506 млн. т. Същата година са преработени около 2369 млн. т отпадъци; това 
включва и преработените внесените в ЕС отпадъци. 
През 2012 г. 42% от преработените битови отпадъци се рециклират или компостират, като тази стойност 
бележи повишение в сравнение с 38% през 2008 г. 
Днес всеки човек в ЕС изразходва 16 т материали годишно, от които 6 т се превръщат в отпадъци, а 
половината се депонират. 
Всеки човек от 500-милионното население на ЕС изхвърля ежегодно около половин тон битови отпадъци. 
Към това се добавят огромните количества отпадъци, генерирани от производството (360 млн. т) и 
строителството (900 млн. т), а водоснабдяването и производството на енергия са източник на още 
95 млн. тона. Като цяло ЕС произвежда до 3 млрд. т отпадъци всяка година. 
През 2010 г. голяма част (37%) от твърдите битови отпадъци (които съставляват 10 % от общото 
количество отпадъци, генерирани в ЕС) все още се депонираха. Днес тенденцията е вместо това 
различните потоци от отпадъци да бъдат рециклирани/компостирани (38%) или изгаряни за 
оползотворяване на енергията (21%). 
Според проучване, ако цялото законодателство на ЕС в областта на отпадъците се приложи напълно, това 
ще доведе до икономии от 72 млрд.евро годишно, оборотът на сектора за управление и рециклиране на 
отпадъци ще се увеличи с 42 млрд. евро и до 2020 г. ще бъдат открити повече от 400 000 работни места. 
Хранителни отпадъци 
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Всяка година в Европа се произвеждат около 90 млн. т хранителни отпадъци. Почти половината от 
храната в света се изхвърля. Около 2 млрд. т храна така и не стига до масата, сочи проучване на 
„Гардиън“. 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците се провежда за първи път през 2009 г. и се радва на 
голям успех в цяла Европа. Инициативата е съфинансирана от европейската програма Life. 
Друга общоевропейска инициатива за повишаване на осведомеността е кампанията на Европейската 
комисия „Generation Awake“ („Будно поколение“), която популяризира устойчивото използване на 
природните ресурси и насърчава хората да видят в „отпадъка“ ценен ресурс. 
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Текст: Тийнейджъри са част от мрежата за кражби на катализатори, които в последните няколко години 
набират все по-голяма сила, разкри “24 часа” . Заради малкото пространство под автомобилите често 
крадците използват деца, за да се мушнат под колите и да срежат екофилтрите. Въпреки изискването в 
чужбина колите да имат катализатори, у нас те не са задължителни.  
Броят на хората, пострадали от специфичната кражба, става все по-голям заради съдържащите се между 
1 и 4 г в катализаторите платина и ценни метали, разказват още от полицията. Платината в катализаторите 
на дизеловите автомобили е повече като количество от бензиновите, а като модели се крадат всякакви - 
немски, френски леки коли, джипове, микробуси, обясняват от полицията. 
Преди около 4 г. били актуални френските автомобили, но сега вече апашите не подбират, а карат 
наред. Предпочитат обаче по-нови и по-високи коли, твърдят монтьори.Според статистиката заради 
повреда или кражби повече от 60% от колите у нас вече са останали без катализатори. 
Най-много за три минути сръчни апаши свалят катализаторите с перфектни разрези, като използват най-
често тръборез с диамантени накрайници. Инструментът се продава в повечето железарски работилници 
и е достъпен за всеки, обясняват полицаи.  
Обикновено една банда се състои от 2-3-ма човека, като единият е под колата, а другите са отцепка. По 
начина на рязане може да се говори за почерк в групите. Само под района на 6-о РПУ бандите са поне 
три, коментира Ивайло Михов от Криминална полиция на 6-то РПУ. 
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