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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Дейността на НИМХ е от изключителна важност за дейностите на МОСВ  
Това каза министър Ивелина Василева на честването на 120 години Българска Национална 
метеорологична служба 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2800    
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева участва в тържественото отбелязване на 120 години от създаването 
на Българската Национална метеорологична служба. 
На церемонията тя поздрави експертите от Института и отбеляза, че отношенията между Министерството 
на околната среда и водите и Националния Институт по Метеорология и Хидрология /НИМХ/ при БАН са с 
дълга и ползотворна история. 
Дейността на НИМХ е изключително ценна за дейностите на МОСВ, подчерта министър Василева. В 
случай на промяна на метеорологичната обстановка, ежедневно на вътрешната специализирана страница 
на НИМХ се публикува информация за прогноза за очаквани количества валежи на територията на 
страната и два пъти в денонощието - обща краткострочна и седмична прогноза за времето в България, 
както и прогноза за очаквани опасни метеорологични явления. Експертите от МОСВ и НИМХ работят 
съвместно по подготвяне на оценки за количеството на водите във връзка с докладване пред 
Европейската Агенция по околна среда и Евростат. 
За изминалите 4 години МОСВ предоставя на НИМХ целева бюджетна субсидия. „Тази година също са 
предвидени средства за дейността на Института, който е безкрайно ценен източник на информация“, 
допълни Ивелина Василева. 
В заключение министърът отбеляза, че се осигурява възможност за проучване на чуждестранния опит. 
Експерти от МОСВ и НИМХ имаха възможност да посетят и се запознаят с дейността на Френската 
организация за прогнозиране на наводнения SHAPI, припомни тя. Други примери за обмяна на опит са 
посещенията на експерти от Института по хидрология и водно стопанство в Букурещ, от Регионалната 
агенция за опазване на околната среда ARPA Piemonte в Торино,  и от Агенцията по околна среда в 
Любляна. 
Новото ръководство на МОСВ ще продължи да разчита на експертизата, анализите и прогнозите на 
Института, подчерта Ивелина Василева. 
 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Боклукът от кухните в отделни кофи 
 

Линк:   http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4455735    
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Текст: Хранителните отпадъци от домакинствата в София ще се събират вече в отделни херметически 
контейнери. Пилотен проект за новата организация ще стартира през 2015 г. в няколко района на града, 
съобщи шефът на дирекция „Управление на отпадъците" към общината Петър Трайков. Реализацията е 
заложена в план сметката за чистотата на столицата през следващата година. Експерти подготвят 
стратегия за въвеждане на системата за разделно събиране на хранителните отпадъци. В нея вече са 
обхванати ресторанти, детски градини, училища, хипермаркети, пазари и други търговски обекти. В 
крайните квартали ще има и контейнери за събиране на растителни отпадъци от градините. Заедно с 
хранителната смет, те ще бъдат преработвани в новата инсталация в Горни Богров, в която от боклука се 
произвежда ток и компост. 
147 млн. лв. са предвидени за чистене на града през 2015 г. 53 млн. лв. са за събиране на битовите 
отпадъци, а 51 млн. лв. за почистване на улици и обществени места. През 2015 г. балите със смет за 
отидат в историята. М. г. На депото в с. Яна са били обезвредени над 20 000 тона. Останалите 20 000 тона, 
които още са на площадки в район „Кремиковци", ще бъдат депонирани през 2015 г. 
 
  
 

Източник: greentech.bg 

Заглавие:  11 европейски страни настояват за по-чист въздух и по-малко отпадъци 
  

Линк: http://www.greentech.bg/archives/57366            
 

 

Текст: Министрите от 11 държави-членки на ЕС, включително Франция и Германия, са написали писмо до 
Европейската комисия, като я призовават за създаването на по-твърди регулации за качеството на 
въздуха и нови правила за ограничаване на отпадъците. 
В стремежа си да намали бюрокрацията и да се пребори с еро-скептицизма, Комисията реши да пристъпи 
към преразглеждане на някои от политиките си, въведени от предишните ръководители на ЕС. Това 
предвижда планът за работата на ЕК през 2015. 
Новият изпълнителен орган на ЕС, който встъпи в длъжност на 1 ноември, заяви, че все още не е взето 
нийайво решение, но еко-активистите са разтревожени относно бъдещето на предложенията за мерки за 
по-чист въздух и по-ефективно използване на ресурсите. 
Министрите на околната среда на Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, 
Португалия, Словения, Испания и Швеция написаха в писмото до председателя Жан-Клод Юнкер и екипа 
му, че законопроектите носят предимства, които са от полза не само за околната среда. 
Те призоваха новата Комисия да да анализира много внимателно възможностите, които тези 
предложения биха създали от гледна точка на създаването на нови работни места и икономическия 
растеж чрез иновации и подобряване на конкурентоспособността в 28-членния блок. 
Някои от членовете на Европейския парламент също така призоваха Комисията да продължи с 
регулациите за отпадъците и въздуха. 
„Над 600 000 смъртни случая годишно в целия ЕС се дължат на лошото качество на въздуха“, посочи 
Фридрих Федерлей, шведски политик от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. 
“Европейската комисия има моралната отговорност да не оттегля мерки, които биха могли да подобрят 
тази ужасяваща ситуация.“ 
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Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Регионалното депо за отпадъци "Братово–запад" е пред завършване 

Линк:  http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2430835     
 

 

Текст: До края на годината трябва да приключи изграждането на новото регионално депо "Братово-
запад". До момента са изпълнени 95 % от предвидените дейности по проекта "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран от ОП "Околна среда". Проектът 
включва проектиране и изграждане на първа клетка от регионално депо "Братово-запад", монтиране на 
съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане 
на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две 
претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и 
съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. Общият размер на 
финансирането е 43 млн. лв., а срокът за изпълнение е до края на 2014 г. Депото ще обслужва 210 
населени места с близо половин милион жители. 
Регионално депо "Братово-запад" е  изградено на територията на с. Полски извор, община Камено, и е 
комплексен обект, включващ: 
Клетка 1 
разположена на обща площ от 6 хектара,  с капацитет 500 000 тона и и с обем 450 000 куб.м, период на 
експлоатация пет години. На територията на Клетка 1 ще се депонират само така наречените крайни 
отпадъци, т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали. 
Сепарираща инсталация 
с капацитет 80 000 - 100 000 т./г. смесени битови отпадъци. Битовият отпадък, който може да бъде 
сортиран с инсталацията, е минимум 216 тона дневно и максимум 306 тона дневно в зависимост от 
режима на работа. 
Компостираща инсталация 
с капацитет 13 000 т./г. разделно събрани зелени и градински отпадъци. Предложеният метод на 
компостиране е в две последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. В края на втората 
фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен подобрител за 
повишаване на плодородието. 
Площадка за третиране на строителни отпадъци 
Годишното количество строителни отпадъци, които трябва да постъпят на площадката за обработка, е 60 
000 т. На площадката ще бъде инсталирана инсталация - трошачка с капацитет от 50 т./час, като 
натрошените материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от рециклираните 
строителни материали да се използват отново в строителството. 
Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци 
На площадката ще бъде разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може да приема и 
обработва 20 000 т./г. отпадъци с капацитет 15 т./час. 
Локална пречиствателна станция за отпадни води 
Технологията е базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично 
пречистване и физико-химично пречистване. Технологичната схема на пречистване предвижда 
генерирането на два отпадъчни потока: поток условно пречистена вода, която ще отговаря на 
изискванията за заустване в градска канализация, и поток, който представлява технологично отпадъчен 
инфилтрат от процеса на обработка и промивка. 
Екопарк  
за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци на площ 1150 кв.м. На него се 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

намират контейнери за разделно събрани отпадъци и са обособени следните площадки с контейнери за 
хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. отпадъци от домакинства, площадка за събиране 
на гуми, пункт за излезли от употреба домакински електроуреди и център за опасни отпадъци от 
населението. 
 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Codelco – най-големият производител на мед в света 

Линк:  http://scrap-bg.com/10981/     
        

 

Текст:  Добивът на най-големият производител на мед в света Codelco нарасна с 4% на годишна база 
през първите девет месеца до края на септември заради новата си мина Ministro Hales, но 
продължаващият спад в цената на основния метал орязва печалбите. Чилийската държавна компания 
произведе 1.23 млн. тона мед през периода януари-септември, ръст от 4% спрямо миналата година. 
Въпреки това, преди облагане с данъци печалбата намаля с 14% до 2.3 млрд. долара, което според 
Codelco е до голяма степен от спада в цената на медта с около 14% от началото на годината досега. 
Ministro Hales, която отбеляза отлична 2014 г., е емблематична в много отношения, както за надеждите, 
така и за предизвикателствата пред Codelco. Мината произведе 109 хил. тона мед през периода януари-
септември, основен фактор за повишаването на производството в Codelco. 
 
 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Ученици с участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1366196     

          

  

Текст: Ученици от варненското СОУ „Пейо Яворов“ се включиха в Европейската седмица за намаляване 
на отпадъците (ЕСНО-EWWR), която се реализира в над 23 страни на Европейския съюз. Поредното 
издание на ЕСНО се провежда под патронажа на Европейския комисар по околна среда, с подкрепата на 
Асоциацията на еколозите от общините в България. Инициативата акцентира върху идеята за промяна в 
поведението на европейските граждани по отношение на потребителските им навици и отношението им 
към отпадъците. 
В периода от 24 до 28 ноември, ученици и учители от Екощаба на школото реализираха информационна 
кампания за предотвратяване и намаляване на отпадъците, с информационни материали, създадени от 
самите тях. Те презентираха книжка за най-малките „В света на разделното събиране и рециклиране на 
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отпадъци“, която по занимателен начин, чрез игри, гатанки, стихчета и ребуси, предоставя полезна 
информация за системата на разделно събиране на отпадъци и идеи за намаляване на боклука от хартия, 
пластмаса, стъкло и метал. Бяха раздадени стикери с мотото на кампанията „От нас зависи утрешния 
ден“. Информационната кампания приключи с дискусия и прожекция на филма „Стъпка по стъпка“, 
създаден от гимназистите. 
Кампанията е част от дейностите на СОУ „ Пейо Яворов” като Екоучилище, за повишаване на 
информираността и насърчаване на устойчиви действия за предотвратяване и намаляване на отпадъците. 
 
 
 

Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: В Горнооряховско събират благотворително капачки 
 

Линк:   http://www.borbabg.com/?action=news&news=39288   
 

 
 
Текст: Акция за събиране на капачки тече в Горнооряховско. Инициативата е на фондация „Идея в 
действие”, която предава натрупаните количества за рециклиране. С получените от всеки тон средства се 
купуват електроуреди за домове за деца в цялата страна.  
25 кг пластмасови капачки предадоха представителите на Горнооряховския младежки парламент, които 
вече имат опит в кампанията - през март тази година момчетата и момичетата осигуриха други 28 кг. 
Акцията за събирането им продължава.  
Пункт за събиране има и в читалище „Христо Козлев” в Долна Оряховица. До момента в цяла България са 
събрани малко над 5 тона пластмасови капачки. Два от домовете, които благотворителната инициатива 
подпомага, се намират на територията на област Велико Търново. В рамките на проекта нови перални са 
получили социалните заведения в с. Михалци, община Павликени, и в с. Горски Сеновец, община 
Стражица. 
110 пункта за събиране на пластмасови капачки са разположени на територията на цялата страна. „Целта 
не е просто събиране на капачки, а промяната в мисленето както в помощ на природата, така и на децата 
без родители”, коментират инициаторите от фондация „Идея в действие”. 
 


