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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Отчисленията за отпадъци ще отиват и за екопроекти в изпълнение 
Това се прави заради затрудненото финансово състояние на общините 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/otchisleniiata-za-otpadyci-shte-otivat-i-za-ekoproekti-v-
izpylnenie-188021/             
             

 

Текст:  Общините вече могат да изразходват средствата от отчисления за тон депониран отпадък не само 
за приключили проекти по оперативна програма „Околна среда”, а и за дейности в изпълнение. Това 
става ясно от съобщение на сайта на Националното сдружение на общините (НСОРБ). 
Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) общините плащат такси за всеки тон боклук, който 
отива на сметищата. За 2014 г. таксата беше 22 лв./т, за тази година е 28 лв./т, като ще продължава да 
расте, докато достигне 95/лв./т през 2020 г. Целта е да се стимулира оползотворяването на отпадъците и 
трупаният на сметищата боклук да намалява. 
Средствата от отчисленията се трупат по специални сметки в съответните Регионални инспекции по 
околна среда (РИОСВ). Общините могат да ги ползват, ако изграждат съоръжения за рециклиране, 
сепариране и компостиране, както и за съфинансирането на екопроекти с евросредства.  
С писмо до НСОРБ екоминистерството информира кметовете, че вече ще е възможно средствата от 
отчисленията да покриват собствения принос на общините за финансирането на екопроекти по ОПОС и в 
хода на изпълнение на проектите при съответно направено искане от страна на общините. 
За целта общините изпълнители на проекти следва да представят в РИОСВ копия от договора си за 
безвъзмездна финансова помощ в частта, показваща размера на собствения принос. 
Това се прави заради затрудненото финансово състояние на общините, отчитат от екоминистерството. 
 

 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Медта поевтиня до нивото си от 2009 г. 
Евтиното евро и намаляващото търсене в Китай доведоха до шеста поредна седмица на спад при 
метала 
 

Линк:  http://www.investor.bg/surovini/365/a/medta-poevtinia-do-nivoto-si-ot-2009-g-188004/  
                                        

 

Текст: Цената на медта достигна най-ниското си ниво от 2009 г. насред спекулациите, че политиката на 
крайнолявата партия Сириза в Гърция ще дестабилизира еврозоната и притесненията за намаляващото 
търсене на метала в Китай, пише  Bloomberg. 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/otchisleniiata-za-otpadyci-shte-otivat-i-za-ekoproekti-v-izpylnenie-188021/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/otchisleniiata-za-otpadyci-shte-otivat-i-za-ekoproekti-v-izpylnenie-188021/
http://www.investor.bg/surovini/365/a/medta-poevtinia-do-nivoto-si-ot-2009-g-188004/
http://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/istoricheskata-pobeda-na-siriza-nasochva-gyrciia-kym-sblysyk-s-evropa-188001/
http://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/istoricheskata-pobeda-na-siriza-nasochva-gyrciia-kym-sblysyk-s-evropa-188001/
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Медта поевтиня с до 3,2% докато еврото падна до най-ниското си ниво от повече от 11 години след 
победата на Сириза в парламентарните избори в Гърция. Победилата партия спечели с обещанието да 
преразгледа условията за изплащане на дълга на страната към международните кредитори. Goldman 
Sachs прогнозира, че цената на медта ще поевтинее с около 9% в следващите 12 месеца заради 
комбинацията от по-силния долар и ниските енергийни цени, който намаляват производствените 
разходи. 
„Реално в момента медта не е много перспективна“, заяви Чаи Ун Шо, трейдър на метали от Korea 
Exchange Bank Futures. “Слабото евро и силният долар свалиха медта в началото и това доведе до по-
масова разпродажба днес. Основно търсенето не е добро заради слабите данни от Китай“. 
Доставките на мед след три месеца поевтиняха с 2,51% до 5 377,34 долара за метричен тон на 
Лондонската бора за метали към 09:45 българско време. В ранната търговия цената достигна 5 345 
долара, което е най-ниското ниво от 22 юли 2009 г. 
Цените в Лондон изгубиха 2,6% и затвориха на 5 518,50 долара за метричен тон на 23 януари. С това 
спадът продължи шеста поредна седмица, подсилен от новината, че производството в Китай спада за 
втори пореден месец. Металът е загубил 14% от стойността си този месец заради притесненията, че по-
слабият ръст в най-големия му потребител в света ще намали търсенето. 
Медта преминава през 20-годишен цикъл на предлагане, при който търсенето намалява заради 
забавянето на китайския имотен пазар, твърдят анализатори на Goldman Sachs в публикуван миналата 
седмица доклад. Банката намали прогнозата си до 5 542 долара за тон за тази година спрямо предишната 
прогноза от 6 400 долара. 
Запасите на медта се повишиха с 4,3% до 235 150 тона на 23 януари, което е най-високото ниво от девет 
месеца, показват данни от Лондонската борса за метали. Запасите на червения метал, които се следят от 
борсата са се повишили с 33% от началото на годината. 
 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Жители на разложкото село Баня се заканват да спрат строителството на регионалното депо за 
отпадъци с жива верига 
 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2015/01/26/2016728/zhiteli-na-razlozhkoto-selo-banya-se-
zakanvat-da-sprat-stroitelstvoto-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-s-zhiva-veriga.html                                    
 

 

Текст: Разлог. С жива верига ще спрем изграждането на депото за отпадъци край село Баня, чиито 
изкопни дейности се предвиждат за петък. Това каза пред Радио „Фокус” - Пирин Елена Наумова от 
сдружение „Баненска буна 2011”, което от години организира протести срещу изграждането на 
регионално депо за отпадъци край разложкото село. „Ще направим жива верига в реката и няма да 
пуснем багерите и машините да преминат. Преди година разположиха фургоните, ние ги спряхме. Сега 
отново машините са тук и се гласят за първа копка, но ние няма да се предадем”, подчерта Наумова. Тя 
добави, че след протеста, който организираха миналата седмица, никой от общинското ръководство в 
Разлог не се е свързал с тях. 
Жителите на село Баня се обявиха против изграждането на депото в този район, защото, според тях, това 
би замърсило околната среда и ще навреди на туризма, който е основно препитание за по-голямата част 

http://www.focus-news.net/news/2015/01/26/2016728/zhiteli-na-razlozhkoto-selo-banya-se-zakanvat-da-sprat-stroitelstvoto-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-s-zhiva-veriga.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/26/2016728/zhiteli-na-razlozhkoto-selo-banya-se-zakanvat-da-sprat-stroitelstvoto-na-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-s-zhiva-veriga.html
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от населението. Дали ще започне строителството на депото в края на работната седмица, 30 януари, за 
момента не е ясно. 
 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Московски разпореди разследване за кражбите на нафта от БДЖ 
 

Линк:  
http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/01/26/2460012_moskovski_razporedi_razsledvane_za_krajbite_na_naf
ta/?ref=rss                                       
 

 

Текст: Министърът на транспорта Ивайло Московски е разпоредил на ръководството на държавния 
железопътен превозвач да извърши незабавна проверка на сигнал за кражба на нафта. 
Разпореждането е във връзка с репортаж в предаването "Разследване" на "Нова телевизия", излъчен  в 
неделя, за схема за кражба на нафта от служители на БДЖ. 
Машинист, задържан за кражба на нафта, разказа пред скритата камера на телевизията схемите, по които 
това престъпление работи години наред. В тях по думите му участват машинист, стрелочник, охрана, 
диспечер и ръководител по нарядите. На записа се вижда и чува как машинистът се обажда на 
ръководител наряди в столичното депо и му предлага 60 лева, за да го пише към конкретна гара, удобна 
за необезпокоявано източване на нафта, а после самият машинист снима със скрита камера как дава 
парите на нарядчика. След даването на парите машинистът е вписан в разписанието за уречения влак и 
ден. 
Резултатите от започващата проверка ще бъдат предадени на прокуратурата, посочват от министерството. 
 

 
 
Източник: bnr.bg 

Заглавие: Разкопават ниви във Видинско заради стари кабели за скрап 

Линк:  http://bnr.bg/vidin/post/100513598     
 

 

Текст: За унищожаване на земеделските земи в селата Медовница и Орешец съобщи директорът на 
Областната дирекция на МВР във Видин Константин Джунински. 
Проблемите са от около месец и половина. На територията на община Димово земеделската земя се 
разкопава и се вадят стари кабели и скрап. 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/01/26/2460012_moskovski_razporedi_razsledvane_za_krajbite_na_nafta/?ref=rss
http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/01/26/2460012_moskovski_razporedi_razsledvane_za_krajbite_na_nafta/?ref=rss
http://bnr.bg/vidin/post/100513598
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"Съгласно Закона за опазване на земеделските земи ние нямаме никакви правомощия. Аз съм 
осъществил вече връзка с кмета на Димово, за да може да си определи хора, които да вземат отношение 
по административен ред. Защото ние установяваме самоличност, намираме парчета скрап, каруците, но 
до тук", съобщи Константин Джунински. 
Кметът на община Димово Лозан Лозанов каза, че знае за проблема: 
"Копаят за стари кабели. Ние без полицията не можем да направим нищо. Аз как да ги глобя като те 
нямат с какво да си вземат примерно хляб. Как да го направя?" 
 
За разкопаването на земеделски земи с цел кражба на стари кабели и скрап директорът на ОД на МВР 
във Видин Константин Джунински е уведомил и кметовете на другите общини във Видинска област. 

 
 
 
Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Осъдиха условно варненец за кражба на кабели и CD плеъри 

Линк:  http://petel.bg/Osadiha-uslovno-varnenets-za-krazhba-na-kabeli-i-CD-pleari__98877                               
 

 

Текст: Варненският районен съд наложи условно наказание на 30-годишен мъж за кражби при 
продължавано престъпление. Подсъдимият Г. Георгиев е извършил кражбите от 23 март до 24 ноември 
2013 г. от три различни адреса във Варна. Престъпленията са извършени при идентична обстановка и 
еднородност на вината, информира Дарик Варна.  
В два от случаите подсъдимият отнел медна шина и кабел за заземяване от ел.табла на  сгради. 
При  третия  случай,  чрез  разбиване  на  вратата  на  помещение, разположено на междуетажна 
площадка в жилищен блок в кв. „Младост“, подсъдимият откраднал  откритите там компютърен 
монитор  и 2 CD плеъра. Общата стойност на вещите възлиза на близо 300 лева. 
30-годишният Г. Георгиев страда от синдром на зависимост към хероин и употреба на  марихуана. Досега 
той не е осъждан. За извършената кражба при продължавано  престъпление на подсъдимия бе наложено 
наказание от 8 месеца лишаване от свобода,  чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. 
Присъдата подлежи на  обжалване или протест в 15-дневен срок.  
 
 
 

Източник: dobrich.utre.bg 
 

Заглавие: Откраднаха кабел на БТК 
Образувано е досъдебно производство 
 

Линк:  http://www.dobrich.utre.bg/2015/01/26/295670-otkradnaha_kabel_na_btk                               
 

http://petel.bg/Osadiha-uslovno-varnenets-za-krazhba-na-kabeli-i-CD-pleari__98877
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1387921
http://www.dobrich.utre.bg/2015/01/26/295670-otkradnaha_kabel_na_btk
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Текст: За поредна кражба на 20 метра многожилен кабел на БТК, съобщават днес от полицията. 
Присвояването е от положен кабел успоредно на бул. „Трети март” срещу бензиностанция „Петрол” в 
Добрич. 
Кражбата е станала на 24 януари чрез изкопаване на три дупки и срязване на кабела.  
По случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление на МВР - Добрич. 

 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Задържаха крадец на 58 метра телефонен кабел 
Извършителят е криминално проявен и осъждан 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/262477-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html                                
 

 

Текст: Полицаи от Първо РУ в София задържаха извършител на кражба на кабели, съобщиха от 
пресцентъра на МВР. 
Работата на разследващите по случая започнала, след като в полицията постъпил сигнал за откраднати на 
15 януари от шахта 58 метра телефонен кабел, собственост на телекомуникационна компания. По случая 
било образувано досъдебно производство. 
В хода на разследването е установено, че извършител на посегателството е Г.К. - на 29 г. от София, 
криминално проявен и осъждан за кражби. Откраднатия кабел бил открит и иззет, а Г.К. - задържан с 
полицейска мярка до 24 часа. 
След доклад на материалите по случая в Софийската районна прокуратура, му е повдигнато обвинение за 
извършено престъпление по чл.195 от НК. Наложената му мярка за неотклонение „задържане под 
стража” за срок от 72 часа впоследствие е изменена в „постоянна”. 
 
 

 
Източник: itechnet.eu 
 

Заглавие: Нова технология за рециклиране на пластмаса без използване на вода 

http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262477-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-58-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262473-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%BB.html
http://www.novini.bg/news/262473-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%BB.html
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Текст: Рециклирането на отпадъци е хубаво нещо, но за съжаление и там има недостатъци. Част от тази 
процедура включва използването на голямо количество вода и енергия. 
За нов по-щадящ процес съобщава treehugger. Решението идва от Ak Inovex в Мексико където 
пластмасата бива рециклирана без използването на вода. Освен това основният рециклиран елемент се 
постига и без особено висока температура. 
Методът може да обработва над 90% от всички видове пластмаса. Поради опростения процес е 
необходимо и по-малко пространство, а според Ak Inovex, и полученият материал е с по-високо качество. 
Според информация на Gizmag технологията използва специални стени, които „при контакт могат 
едновременно да оформят пластмасовите отпадъци в желаната форма и да ги охладят“. Компанията 
очаква патенти за три различни технологии. 
Следващата стъпка е премахването на използваните различни химикали, което би направило процеса по-
сигурен и по-евтин. От компанията работят и в тази насока. 
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