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Източник: obekti.bg 
 

Заглавие: 6 начина да рециклираме по-правилно 
 

Линк:  http://www.obekti.bg/zemia/16877-6-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE                     
 

 

Текст: Повечето хора, които “живеят зелено” рециклират и знаят, че това води до много финансови, 
екологични и социални ползи, но само малка част са наясно как да го правят правилно. Неправилното 
рециклиране може да донесе примеси, които да се влошат качеството на рециклирания материал. 
Добрата новина е, че правилното рециклиране не изисква особени усилия. 
Ето няколко съвета: 
1. Махайте капачките на бутилките за еднократна употреба. Те не могат да бъдат рециклирани. Когато 
попаднат в завода за преработка на отпадъци, бутилките, които все още имат капачки се изхвърлят 
вместо да се рециклират, защото работника би изгубил твърде много време в махане на капачката. 
2. Не оставяйте за рециклиране нищо, по което има остатъци от храна. Това важи за кутии от пица, 
салфетки, картонени чинии и всичко, което сте използвали, за да попиете разлята течност (различна от 
вода). Хранителните вещества водят до нежелани примеси при производството на продукти от 
рециклирани материали, което ги прави негодни за употреба. Вместо да хвърляте цялата кутия от пица, 
откъснете капака и всички незамърсени части и предайте за рециклиране само тях. 
3. Мийте всичко. Рециклирането е по-ефективно, ако предадените предмети са предварително измити, а 
и така си спестявате неприятните миризми в кочшето за боклук. Не прекалявайте с търкането, просто 
изплакнете съдовете и отстранете хартиените етикети от стъклените или пластмасовите бутилки. 
4. Проверете какъв тип пластмаса може да рециклира местният завод за преработка на отпадъци. 
Съществуват различни видове пластмаса и не всички от тях могат да бъдат рециклирани. Проверете 
номера, изписан в символа за рециклиране върху продукта и предавайте само пластмаса, която може да 
бъде преработена. 
5. Внимавайте с хартията. Хартията, която е минала през шредер, е с по-малка дължина на хартиените 
нишки, което означава, че от нея не могат да се получат качествени рециклирани продукти. Не 
предавайте за рециклиране твърде ярко оцветена хартия, както и восъчна хартия или кaдастрон. Най-
ефективно се рециклират стари тетрадки или хартия за принтер. Не си играйте да махате прозрачните 
найлонови „прозорчета” на пликовете, те не пречат на рециклирането. 
6. Не изхвърлайте найлоновите торбички в контейнерите за рециклиране. Вместо това проверете дали в 
квартала ви има супермаркет, който ги събира и рециклира. Или най-добре си вземете платнена торичка 
за многократна употреба. 
 
 

 
Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Цените на Лондонска Метална Борса пак са низходящи 

Линк: http://scrap-bg.com/11275/              
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Текст:  На петък, 09 Януари, цената на фючърсите на медта на Лондонската борса за метали намаля, тъй 
като положителният ефект от отслабения долар продължи тревогата за  перспективата на пазара за 
икономическия растеж на Китай. Договорът за мед с доставка след три месеца падна в цената до края на 
неформалната сесия на Лондонската борса за метали с 0.1% . до $ 6,095 за тон .През това време, 
оферираната цена на метала се свлече до 4-годишното дъно от $ 6,073.50 за тон.  
“Не изчезва общата загриженост, при която се забавя китайската икономика и свързаното с 
това  възможно намаляването на потреблението на метал,” – казва анализаторът на метали в Citigroup 
David Wilson. “В допълнение, търговията не е ясна тенденция ” -. казва старши мениджър проекти 
Sucden  Liz Grant.   
 “Заетостта в САЩ нараства по-силно от очакваното, което е в основата на много” шум “на пазара, но 
заплатите и други показатели, както изглежда, не позволяват да се надяваме на прираста на банковите 
лихви,” – казва анализатор  на Avatrade .  
Цената на алуминия падна с 1.1%, до $ 1,812.50 за тон. Цинк цените са паднали с 0.2%, до $ 2,156 за тон. 
Цените на никела се понижиха с 1.6%, до $ 15.300 за тон.  Цените на калай са намалели с 1,2%, до $ 19,550 
за тон. 
 
 

 
Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Труден старт за алуминия през 2015 

Линк:  http://scrap-bg.com/11273/                  
 

 

Текст:  Според наблюденията на анализаторите, спадът в цените на алуминия  доведе до предпазлив 
старт през 2015 г. В същото време, пазарът изпитва силно търсене и недостиг на предлагането на метала.  
 През 2014 г. цената на алуминия  достигна стойност от $ 2,113.50 за тон и се задържа над $ 2 000 на тон 
през ноември, но на 7 януари  цената  падна под 1800 долара за тон, до $ 1,791 за тон. Тенденцията на 
нарастване на алуминия през 2014 г. беше най-забележителна от всички цветни метали, но в този момент 
се проявява по различен низходяща тенденция на цените.В краткосрочен план, можете да  се очаква да 
се постигне минимална цена, а после дали цената ще тръгне нагоре   е трудно да се каже  - според 
експертите на LME. 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Случаят, при който беше уволнен директорът на РИОСВ-Русе 
Дауд Ибрям, е свързан със сигнали за забавяния в процедиране на преписки 
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Линк:  http://www.focus-news.net/news/2015/01/11/2010637/ministar-ivelina-vasileva-sluchayat-pri-
koyto-beshe-uvolnen-direktorat-na-riosv-ruse-daud-ibryam-e-svarzan-sas-signali-za-zabavyaniya-v-
protsedirane-na-prepiski.html                       
 

 

Текст: София. Регионалните подразделения на министерството, Регионалните инспекции по околна 
среда и води, Басейновите дирекции, Дирекциите „Национални паркове“ са изключително важни от 
гледна точка на осъществяването на контролни дейности. Това каза в предаването „Неделя 150” по БНР 
Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. По думите й, друга посока в дейността на 
министерството, която е изключително важна и друг компонент от функциите и задачите на 
Министерство на околната среда и водите е контролната дейност. „Това, което ние имаме като воля и 
желание е да се подобри контролната дейност, да се подобри работата на тези звена, да се прилагат 
изцяло методиките, които са утвърдени, унифицирано да бъдат ясни, прозрачни и открити действията на 
Регионалните инспекторати”, заяви министърът. Василева обясни, че случаят, при който беше уволнен 
директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите в град Русе Дауд Ибрям, е акт, свързан 
със сигнали, които има по отношение на работата на инспекцията, констатации по отношение на 
забавяния в процедиране на преписки. Според нея, това е нещо, което не е допустимо, предвид че 
администрацията трябва да работи своевременно, ефективно и да се съобразява с регламентираните 
срокове, да се съобразява с необходимостта да се прилагат методите на работа, методиките, 
методическите указания, унифицирано, така че да се подобри средата от гледна точка на подобряване на 
процедурите, така че да не се създава излишна тежест за ползвателите на административните услуги. 
 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Община Смолян сключи договор с фирма за разделно събиране на отпадъци 
 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2015/01/11/2010622/obshtina-smolyan-sklyuchi-dogovor-s-firma-
za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi.html                
 

 

Текст:  Смолян. Във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки, Община Смолян сключи договор с фирма „Булекопак“АД в 
областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян, съобщиха 
от пресцентъра на местната администрация. Във връзка с това е приета Програма за изграждане на 
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян. 
Основната цел на настоящия проект е да осигури екологосъобразно и устойчиво управление на разделно 
събраните отпадъци от опаковки на територията на Община Смолящ, съобразно действащото 
законодателство на Република България и Националната Програма за управление на дейностите по 

http://www.focus-news.net/news/2015/01/11/2010637/ministar-ivelina-vasileva-sluchayat-pri-koyto-beshe-uvolnen-direktorat-na-riosv-ruse-daud-ibryam-e-svarzan-sas-signali-za-zabavyaniya-v-protsedirane-na-prepiski.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/11/2010637/ministar-ivelina-vasileva-sluchayat-pri-koyto-beshe-uvolnen-direktorat-na-riosv-ruse-daud-ibryam-e-svarzan-sas-signali-za-zabavyaniya-v-protsedirane-na-prepiski.html
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отпадъците съобразно със стратегията за развитие на Община Смолян. това ще се постигне чрез 
обединяване на усилията на държавните структури, общинската администрация, бизнеса и 
обществеността за ефективни действия по разделно събиране и третиране на отпадъците от опаковки по 
цялата верига - от образуването до тяхното рециклиране; намаляване на количествата отпадъци, 
постъпващи в общинските депа за БО; увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци на 
територията на Община Смолян; гарантирано екологосъобразно оползотворяване на разделно събраните 
отпадъци от опаковки; подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 
транспортиране на отпадъците от опаковки; подобряване на ефективността на използване на ресурсите; 
повишаване на общественото съзнание и промяна в поведението на населението. 
 
 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Тестват съоръженията на депото в Стожер 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1381284                     
 

 

Текст:  Идната седмица ще се проведат 72-часови проби за тестване работата на машините и 
съоръженията на новото регионално депо за отпадъци край село Стожер. Това съобщи за Дарик 
ръководителят на проекта Теодора Петкова. До депото ще се извози отпадък, който ще премине през 
инсталацията за сепариране и пресата за пресоване. Цялото оборудване на депото ще бъде тествано, за 
да е сигурно, че работи добре, обясни Петкова. 
Депото е част от проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Добрич", който включва още довеждащата до обекта  инфраструктура - електропровод и път с дължина 
близо 6 км, както и две претоварни станции - в Тервел и Балчик. Системата трябваше да заработи в 
началото на тази година, но строителството е забавено. Към договора за изпълнение е сключено 
допълнително споразумение, с коетосроковете за завършване са изтеглени за първите месеци на тази 
година. Удължаването на сроковете няма да доведе до оскъпяване на проекта, увери Петкова. Той е на 
обща стойност близо 39 млн. лева, от които 37 млн. лева са осигурени безвъзмездно по Оперативна 
програма „Околна среда”. 
По думите й причините за забавянето са обективни. Оказало се например, че на терена за депото в 
Стожер има повече наноси от посочените в първоначалната проектна документация. Разминаването се 
дължи на това, че предпроектните проучвания са правени през 2005-а година, а строителството на депото 
започна едва в средата на 2013-а. При изграждане на претоварната станция в Тервел пък се  наложило 
повдигане на електрическите стълбове. Очаква се този обект да бъде готов до края на март. До месец - 
месец и половина ще приключат строителните дейности на площадката в Стожер и на довеждащата 
инфраструктура. Претоварната станция в Балчик вече е готова и в момента се избира оператор за 
обслужването й. 
Новата система за управление на отпадъците ще обслужва всички общини в Добричка област и 
шуменската Никола Козлево. Общините от централния район ще извозват отпадъците си директно на 
депото, а останалите ще ползват двете претоварни станции. Разходите за транспорт трябва да бъдат 
заложени в общинските бюджети. 
Петкова припомни, че общините плащат отчисления за депонираните отпадъците.  Таксата за тази година 
е 28 лева на тон, догодина ще бъде 36 лева/тон, а до 2020-а ще достигне 95 лева/тон. Отчисленията се 
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плащат само за отпадъците, които влизат в клетката за депониране. Ако успеем да разделяме добре на 
входа на системата, финансовото обременяване на всяка община ще бъде по-малко, коментира 
Петкова.  Тя даде пример с община Добрич, която събира годишно от 35 до 38 000 тона отпадъци. Целта е 
още през първата година поне 30% от това количество да бъде сепарирано и компостирано. 
Теодора Петкова призова хората да ползват и съществуващата система за разделно събиране. Тя 
припомни, че община Добрич вече ще работи с нов оператор - фирма "Екоколект", която ще постави нови 
контейнери на всички 130 точки за разделно събиране в града. Заради подмяната обаче ще има период 
от една - две седмици без контейнери. Петкова призова добричлии, ако имат възможност през това 
време да задържат разделно събраните отпадъци по домовете си. 
 
 

 
Източник: agrozona.bg 
 

Заглавие: Проект за отопление с енергия от отпадъци готви Столична община 
 

Линк: http://agrozona.bg/proekt-za-otoplenie-s-energiya-ot-otpadatsi-gotvi-stolichna-obshtina/                        
 

 

Текст: Още щом бъде отворена новата оперативна програма “Околна среда”, Столична община ще внесе 
проект за оползотворяване гориво от отпадъци, става ясно от интервю на Йорданка Фандъкова, кмет на 
София, за “Стандарт”.  
Фандъкова обяснява, че в първия програмен период ЕК е одобрила проекта за интегрирана система, 
която включва изграждане на модерно депо, компостираща инсталация за преработка на храни и зелени 
отпадъци и завод за биологично-механично третиране на отпадъците, който в момента се строи. Като 
следващ етап Европейската комисия е разписало още при одобрението на първата част от проекта 
възможността да се изгради инсталация в “Топлофикация-София” за оползотворяване на RDF горивото, 
което се получава след преработката на отпадъците, обяснява кметът. По думите й инсталацията е 
заложена в новия програмен период. Проектът е в напреднала фаза, предпроектните проучвания са 
извършени и се подготвя апликационна форма. Очаква се ЕК да одобри новата оперативна програма 
“Околна среда”, за да бъде внесен проектът. Ако той стане реалност, ще се намали количеството газ, с 
което работи “Топлофикация” с над 10%, промени ще има и в цената на топлоенергията. 
 
 

 
Източник: blagoevgrad.utre.bg 
 

Заглавие: Таксата за битови отпадъци в Кюстендил без промяна 
За територията на града таксата е 1,4 промила върху данъчната оценка на имотите 

Линк: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/01/11/291594-
taksata_za_bitovi_otpadutsi_v_kyustendil_bez_promyana                        
 

http://agrozona.bg/proekt-za-otoplenie-s-energiya-ot-otpadatsi-gotvi-stolichna-obshtina/
http://agrozona.bg/proekt-za-otoplenie-s-energiya-ot-otpadatsi-gotvi-stolichna-obshtina/
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/01/11/291594-taksata_za_bitovi_otpadutsi_v_kyustendil_bez_promyana
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/01/11/291594-taksata_za_bitovi_otpadutsi_v_kyustendil_bez_promyana
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Текст: Таксата за битови отпадъци в община Кюстендил е без промяна за новата година, предаде 
„Фокус”. За територията на града таксата е 1,4 промила върху данъчната оценка на имотите, като за 
сметосъбиране и сметоизвозване е 0,7 промила от общата такса, а за обезвреждане на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения – 0,4 промила. За поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване се отделят 0,3 промила. Извън територията на град Кюстендил таксата е 2 промила върху 
данъчната оценка. За сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци се отделя 1 промил, а за 
останалите услуги – по 0,5 промила. 
 
 

 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: 60 нерегламентирани сметища откриха край Радомир 
 

Линк:  http://pik.bg/60-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html       
             

 

Текст: 60 нерегламентирани сметища са установени в община Радомир, пише "Мироглед". Само 12 от 
тях са места, обособени от хората като джобове и са лесни за почистване. Останалите са изхвърленив 
дерета строителни отпадъци и ненужни вещи от стари къщи, разрушени за ново строителство, които са 
трудно достъпни за почистващите машини. За събиране на боклуците от нерегламентираните сметища на 
общината са необходими 100 000 лева, съобщи кметът Пламен Алексиев. 
Подобни бунища няма в селата Копаница и Касилаг, с по 1 на определени места са селата Долни Раковец, 
Поцърненци, Бобораци, Дебели лаг, Житуша и Байкалско. В останалите села са от 2 до 5. 
В Старо село наследници на бивши жители са разрушили старите къщи и са построили нови, но 
отпадъците са изхвърлили в дерета. Адресите на нарушителите са издирени и са им изпратени 
нотариални покани, каза кметът Алексиев. До момента обаче нито един не се е отзовал. 
Строителни и друг вид отпадъци без битовите се извозват на определени места на сметището за сметка 
на гражданите. Това обаче гражданите най-често пренебрегват и изхвърлят вдерета и край пътища. При 
ремонт на жилища пък отпадъците се оставят до кофите и контейнерите. 
 
 

Източник: burgasinfo.com 
 

Заглавие: Криминално проявени тарашили базата на „Берое” в Ахтопол 
 

http://pik.bg/60-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html
http://pik.bg/60-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html
http://pik.bg/60-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html
http://pik.bg/60-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html
http://pik.bg/60-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-news271462.html
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Линк:  http://www.burgasinfo.com/news/view/5/49206        
             

 

Текст: Полицията разкри крадците, които отмъкнаха  металните тръби между батериите на душовете и 
батериите на мивките в 45 от стаите на вече нефункциониращата почивна база на „Берое” в Ахтопол. 
Крадците са разкрити на 8 януари от  служители от Районно управление  - Царево. Това са: 39 год. Х.А. от 
Ахтопол и 26 год. Б.И. от Царево, и двамата криминално проявени. Констатирано е, че вещите - обект на 
престъплението са продадени в нерегламентиран пункт за изкупуване на черни и цветни метали в с. 
Росен, общ. Созопол. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Царево. 
 

http://www.burgasinfo.com/news/view/5/49206

