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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в работна среща по изпълнението на проект 
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3157                          
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в работна среща, свързана с 
изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Костенец (Самоков)“. 
Срещата ще се проведе на 20.03.2015 г. /петък/ от 11:30 часа в сградата на община Самоков. 
Очаква се работната среща да продължи около един час. След нея министър Василева ще отговори на 
въпроси на журналисти. 
  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Министърът на околната среда ще открие депото в Стожер 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1409175                         
                                        

 

Текст: Регионалното депо за отпадъци в село Стожер ще бъде открито с официална церемония на 21 
март от 14.00 часа, в присъствието на министър Ивелина Василева. То бе изградено по проект, 
финансиран от ОП "Околна среда" с 36.9 млн.лева. Регионалната система за управление на отпадъците 
заработи на 1 март. Тя включва съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и 
обезвреждане на неопасни отпадъци. 
Депото се използва от осемте общини в област Добрич и шуменската Никола Козлево. Дейностите по 
неговата експлоатация се изпълняват от консорциум "РСУО - Добрич". 
Програмата на официалното откриване предвижда водосвет, представяне на местен ритуал, приветствия 
от официалните гости. След прерязването на лентата, от 15.00 ч. ще бъде направен обход на депото и 
дискусия. 
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Източник: stmost.info 
 

Заглавие: Ежегодно в Европейския съюз се изхвърлят 90 млн. тона храни и 10 млн. тона стари 
електроуреди  
Съхраняването и оползотворяването на отпадъците бяха разисквани на екосеминар на 
германското посолство в София 
 

Линк: http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3760-ezhegodno-v-evropeiskiya-sayuz-se-izhvarlyat-90-
mln-tona-hrani-i-10-mln-tona-stari-elektrouredi.html                                                      
 

 

Текст: 90 млн. тона храни всяка година се изхвърлят в ЕС. Това е близо половината от цялото количество 
произведени хранителни продукти в Евросъюза. В световен мащаб делът на този вид отпадъци е 1/3, като 
в развитите страни е доста по-голям. Тези шокиращи факти са изтъкнати в получилия световно признание 
документален филм „Taste the Waste“ на германския кинодокументалист и автор на книги Валентин Турн. 
Прожекцията се състоя в София по време на организирания от посолството на Федерална република 
Германия двудневен семинар за журналисти „Екология – от личния пример до институционалния 
ангажимент“. Филмът разкрива безумното разхищение на храни, последствията от което водят до остри 
екологични и социални проблеми. Авторът е взел мнения на потребители и производители от различни 
страни, които споделят потресаващи данни и практики как и защо се изхвърлят на боклука дори годни за 
употреба продукти. Огромна „заслуга“ се пада на големите търговски вериги, които, за да поддържат по-
високи цени и привличат повече клиенти, изхвърлят стоки дори с неизтекъл още срок на годност или с 
недотам добър търговски вид /например криви краставици, дребни или прекалено едри зеленчуци, 
наранени опаковки и др./. Разтърсващи са и кадрите във филма от африканския континент, където хиляди 
хора умират от глад. „Живеем в свят на крайности – на свръхпроизводство и на глад, на разхищение и 
липса, и това не трябва да продължава повече така“, сподели Валентин Турн на обсъждането след 
прожекцията на филма. „В Германия вече се разгръщат различни инициативи за максимално 
оползотворяване на продукти – създават се пунктове за събиране на храни /хранителни банки/, изготвят 
се образователни програми, предприемат се законодателни инициативи и др. Целта е да се подтикнат 
институциите и обществото не само да се пести, но и да се подпомагат нуждаещи се“, подчерта 
документалистът. 
Всяка година пък 10 млн. тона стари електроуреди в ЕС излизат извън употреба, а в света – 50 милиона, 
като ежегодно ръстът е 3-5 %. Тези данни посочи в доклада си на семинара д-р Ралф Брюнинг, 
председател на Асоциацията на немските инженери. В Германия над 1 млн. тона стари електроуреди се 
изхвърлят, като само от домакинствата – над 650 хил.кг, което прави 8 кг на жител. В България общото 
количество е 50 хил.т годишно, или 5 кг на жител. Най-висок този дял е скандинавските страни – 17 кг на 
човек. Огромните количества водят не само до опасно замърсяване на околната среда, но и до неразумно 
разхищение на суровини и материали, посочи д-р Брюнинг. През 2012 г. ЕС е приел нов регламент за 
събиране на електроуреди, в Германия е създаден и специален закон. За да не се изхвърлят хаотично, 
уредите трябва да се оставят на събирателни пунктове или пред домовете, откъдето да се вземат за 
транспортиране. Един от най-важните въпроси в Германия сега е тяхното рециклиране, като 
отговорността е разпределена – събирането на уредите от страна на общинските власти, а рециклирането 
им - от производителите. В общините има назначени шерифи по отпадъците, които контролират този 
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процес, разясни Ралф Брюнинг. Ако се установи изхвърляне на ел. уреди на нерегламентирано място, се 
води разследване, издирва се извършителят и съответно се санкционира, подчерта той. 
Използване вместо унищожаване – това ще бъде и акцентът на Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците през ноември т. г., изтъкна Мириам Данне, координатор за Германия и представител на 
Съюза на общинските предприятия в Берлин. Рециклирането на уредите, преработката на опаковките, 
оползотворяването на храните/ само в Германия едно 4-членно семейство изхвърля годишно около 400 
кг хранителни продукти/ са основните въпроси за разрешаване, подчерта тя. Найлонови торбички са 
проблем номер едно в Германия, каза тя. Годишно всеки гражданин използва средно 176 найлонови 
торбички, като европейската цел е до 2025 г. те да бъдат намалени до 40. Една от задачите е и 
въвеждането на пластмасови бутилки за многократна употреба – до 50 пъти. В Германия през 2013 г. е 
приет Закон за отпадъците, кокто и Програма, които да регулират тези процеси. Такива са и 
отговорностите на Съюза на общинските предприятия в Берлин, в който членуват над 1400 комунални 
предприятия. Разнообразни са инициативите, които те извършват. Например акции за събиране на стари 
телефони, партита за размяна на дрехи, споделяне на храни, игри с деца за обучение и др. 
Въпросът с изхвърлянето, съхранението и оползотворяването на отпадъците е един от най-важните, заяви 
при срещата си с журналистите на семинара Н.Пр. Посланикът на Германия Детлеф Лингеман. Ние, в 
Германия, сме пионери в тази област, всички партии са включили темата за опазването на околната среда 
в програмите си. Създадохме закон, имаме приета практически ориентирана програма, целта е 
гражданите масово да приемат решаването на този проблем като своя кауза. В момента в Германия се 
води широка дискусия за повторната употреба на ел. уредите и оползотворяването на храните. Силно 
застъпено е доброволчеството, подчерта посланик Лингеман. 
 
 
 
Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Индустриалните метали поскъпват, петролът поевтинява   
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/64110-industrialnite-metali-
poskapvat-petrolat-poevtinyava                                               
 

 

Текст: Индустриалните метали поскъпнаха, след като министър-председателят на Китай Ли Къцян обеща 
страната да предприеме мерки за подкрепа на целта си от икономически ръст от 7% през тази година, 
пише Вloomberg.       
"Смятам, че ще станем свидетели на по-съществено възстановяване на китайската икономика през 
второто тримесечие на годината. Това от своя страна ще повиши цените на основните индустриални 
метали в краткосрочен план", заяви Ксиао Джинг, анализатор в Beijing Capital Futures Co. в Китай.   
Медта за доставка след три месеца поскъпна с 1,9% до $ 5 778 за метричен тон ($ 2.62 за паунд) на 
Лондонската метална борса. В Ню Йорк фючърсите  на метала за доставка през май поскъпнаха с 2% до $ 
2,621 за паунд.   
Цената на лекия суров петрол West Texas Intermediate (WTI) за доставка през април се понижи с $ 1,08 до 
$ 43,58 за барел. 
Петролът Brent за доставка през май поевтиня с 0,52 цента до $ 55,39 за барел.   
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Източник: steelmetal-bg.com 
 

Заглавие: Азиатските пазари на плоски стомани  
 

Линк: http://steelmetal-
bg.com/%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8/                                                   
 

 

Текст: Цените на плоската  стомана на световния пазар като цяло остават сравнително стабилни, но почти 
всички промени, които се случват през последните години са насочени към намаляване на цените. Тази 
тенденция вече се наблюдава на пазарите на почти всички видове метали и минерали.  Bloomberg 
Commodity Index, който работи с 22 вида суровини,  на 16 март спадна до най-ниското си ниво от юни 
2002 година. В същото време, очакванията за следващите месеци остават негативни. 
Експертите наричат основната причина за неблагоприятната ситуация на енергийните пазари,  на 
продуктите  от стомана, на металургичните  суровини и преструктурирането на основните цветни 
метали,  е проблемът  в  китайската икономика. В Китай, изграждането на нови инсталации вече е доста 
в  по-малък мащаб, отколкото в началото на това десетилетие. Темпът на растеж на БВП падна до най-
ниското си ниво  от началото на 90-те години  - Времето, когато Китай току-що  е започнал  да се 
превъръща  в “работилницата на света”. Съответно, потреблението се увеличава по-бавно . 
В средата на март, цената на плоските продукти( без покритие) , произведени в Китай ,намаля бавно. 
Участниците на пазара сега са напълно наясно, че тази година няма да има нарастване на търсенето. В 
същото време на пазара има  твърде много продукти. Запасите от стомана в големите градове в страната 
са се увеличили значително в сравнение с началото на февруари. Дистрибуторите се опитват да намалят 
тези резерви и следователно никак не бързат да  извършат нови покупки. Потребителите очакват 
продължаване на спада на цените. 
Един от водещите китайски производител Baosteel, Wuhan Steel и Angang обявиха понижаването на 
котировките на тези продукти с доставка април с $ 10-30 за тон. Това допринесе за поддържането на 
негативни очаквания и на  вътрешния пазар и в чужбина 
В момента котировките на китайски HRC SS400 и търговски стоманени плочи са в диапазона от $ 370-375 
за тон FOB. Въпреки това, според търговците, някои износители и се съгласяват и на  365 щатски долара за 
тон FOB. КРС се котира на $ 440-445 за тон FOB. Въпреки, че китайските производители на стомана казват, 
че не са готови за нови концесии, но  както изглежда, спада ще продължи и през втората половина на 
март. 
Причината за това е не само относително слабото търсене в Азия и нарастващата конкуренция. Японските 
производители на стомана, поради обезценяването на йената спрямо долара също намалиха цените и 
вече предлагат рулони в Индия, Виетнам и Югоизточна Азия  на по $ 380-400 за тон FOB. В този интервал 
са и  доставчиците от Корея и Тайван. 
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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Отпадъците могат да бъдат ценен ресурс 
Интервю с Николай Сиджимов - Изпълнителен директор на АСЕКОБ 
 

Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100534923/otpadacite-mogat-da-badat-cenen-resurs                                               
 

 

Текст: Отмъщава ли природата, заради отношението ни към  нея? Еколозите са категорични в 
схващането, че екстремните климатични събития са закономерно следствие от човешки грешки. 
Замърсявайки околната среда, с наглед безобидни действия, изхвърляйки огромни количества отпадъци, 
електроника, храни, ние опасно  рушим озоновия слой. В България всяка година средногодишната 
температура нараства в сравнение с предишната и тази тенденция е устойчива вече  14 години. И ако тя 
се запази, до 2080 г. нашият климат ще стане субтропичен. Средногодишната температура ще бъде по-
висока с от 5 до 7 градуса, пожарите ще станат ежедневие, 80% от водата ще изчезне. Учените са 
категорични – промените в климата, в резултат на замърсяването на околната среда, са причина за 
пороите, наводненията и свлачищата.  Тази теза получава още по-категорични аргументи с уточнението, 
че от излезлите от употреба захвърлени вещи атмосферата се замърсява с неон, азбест, живак, пластмаса, 
като само найлоновите торбички, които един средностатистически европеец употребява годишно, са 176. 
Европа си е поставила цел до 2025 г. това потребление да бъде сведено до  максимум 40 
торбички  годишно. ЕС вече прие стратегия за „нулевите отпадъци”, т.е. най-добрият отпадък е онзи, 
който не се образува. Ролята на местните власти е в усилието да култивират нова екологична култура у 
хората. Изграждането на мрежа за нулеви отпадъци сред общините пък е задача на Асоциацията на 
еколозите на общините в България.АСЕКОБ С изпълнителния й директор Николай Сиджимов 
коментираме темата: 
Р.П. Ще стигнем ли скоро до времето, когато ще бъде естествено да знаем, че най-добрият отпадък е 
този, който не се произвежда?  
Н.Сиджимов: Абсолютно!  Ако няма произведен отпадък, няма и проблем. Мисля, че много  от българите 
вече го правят. По-важното е обаче по този начин да започнат да мислят и тези, които взимат решенията 
на по-високо ниво. Това е постигнато в Испания, Италия, Белгия, общините там отдавна работят по 
стратегията за нулевите отпадъци и  те търсят начини – еко-дизейнерски да приложат решението 
отпадъците да бъдат рециклирани, оползотворени,да търпят преработка, а не унищожавани.  Крайната 
цел е оползотворяване за използване на енергия.  
Р.П. Ще дадете ли пример за добри практики на общини, с които имате комуникация? 
Н.Сиджимов: - Община Габрово например въведе системата сух и мокър отпадък, което ще изключително 
ще подобри възможността отпадъците да бъдат рециклирани. Когато не замърсяваш отпадъка с 
хранителни продукти, ще получиш много по-ценни ресурси и много по-малко неща ще отидат за 
изхвърляне. В Община Добрич  от много време растителните отпадъци не отиват на депо, те си имат 
собствена компостираща площадка. Тяхната фирма „Паркове и градини” използва този компост в 
оранжериите. Пловдив  също имаше много добър завод, който обаче, доколкото зная, не функционира 
точно така, както беше замислен......... 
Повече чуйте от звуковия файл 
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели от имот в Драганово разкриха полицаи   
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/585520                                          
 

 

Текст: Горнооряховски криминалисти разкриха кражба на вещи от наследствен имот в село Драганово, 
съобщават от великотърновската полиция. Сигналът за извършеното посегателство е получен в 
полицейското управление вчера. 
По данни на тъжителя престъплението е извършено в периода от 20-ти януари до 16-ти март тази година, 
чрез прескачане на каменен зид на ограда и демонтиране на стъкло на прозорец. 
От жилището липсвали  3 водопроводни крана, електрически кабели от инсталацията на имота, кабели от 
различни елекроуреди в къщата и медни намотки на телевизор. 
По случая е заведена преписка. В хода на проведените мероприятия криминалистите влезли в дирите на 
извършителя – 44-годишният И. Х. от същото село, известен на полицията и осъждан. 
Откраднатите вещи са установени и иззети. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. 
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