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Текст: Европейският парламент (ЕП) гласува в сряда забраната на всичко продукти, които съдържат т.нар. 
"кървави метали" (наричани още "конфликтни минерали"), продавани от водачите на въоръжени 
групировки. Възможно е обаче законодателството да бъде блокирано от правителствата на държавите 
членки, които се страхуват, че подобна забрана ще наложи сериозна тежест върху бизнеса. 
Вотът е неприятна изненада за пазарно ориентираната Европейска народна партия (ЕНП), която има 
мнозинство в европейския законодателен орган, предаде "Ройтерс". 
402-ма евродепутати гласуваха в полза на предложението, 118 бяха против, а 171 се въздържаха по 
време на гласуването на предложението, което ще постави изискване компаниите, включително за 
фирмите за електроника, които купуват злато, тантал, калай и волфрам да сертифицират, че вносът не 
финансира въоръжени групировки в Африка. 
Според някои национални правителства в ЕС обаче за фирмите е невъзможно да проследят материалите 
от малките мини в Африка по целия им маршрут през стоковите пазари до финалния продукт. 
 
 
 
 
 
Източник: zovnews.com 
 

Заглавие: Натиск за приемане на закон за електронните отпадъци 
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Текст: Парламентарната комисия по околна среда се състезава с времето, за да прокара законопроект за 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 
Председателят на комисията Адамос Адаму  смята, че дори са много закъснели с внасяне на 
законопроекта в парлаамента. 
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Според предупреждения от ЕС, Директивата за общността е трябвало да бъде гласувана в националното 
законодателство до 29 януари. Адаму каза , че законопроектът е бил представен на тази дата, а 
парламентът сега се състезава с времето, за да се избегне налагането на глоба. 
Адаму отбеляза, че обществените консултации с партиите, участващи в процедурата по разглеждането и 
определянето на зелените точки , не са били проведени в сроковете, определени от Министерството на 
вътрешните работи. 
Той добави, че производителят и дистрибуторът са отговорни за обработка на електронните отпадъци. И 
местната власт трябва да предприеме след събирането на боклука. 
Той каза, че потребителят вече предприемане на разходите за работа с този отпадък, който е включен в 
цената на продукта, без всъщност да са наясно с това. 
Освен това, той каза, че до този момент голяма част от оборудването на отпадъците от електрическо и 
електронно се третира като скрап. 
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Текст: Комплекс за преработка на тежки отпадъци за 1 милиард и 500 милиона долара откриха 
премиерът Бойко Борисов и президентът на „Лукойл“ Вагит Алекперов. Инсталацията, която се намира на 
територията на „Лукойл Нефтохим- Бургас“ е най-голямата в Югоизточна Европа и от 8-те най-големи в 
света. Новият комплекс, известен на специалистите като Инсталация за хидрокрекинг на гудрон, е най- 
голямата чуждестранна инвестиция в страната. Чрез него ще се повиши ефективността при преработката 
на нефта, ще се увеличи производството на светли горива и ще се подобри качеството на мазута, който 
ще може да се изнася вече и за европейските страни. Този комплекс извежда нефтената рафинерия в 
Бургас сред най-добрите в света, каза при откриването президентът на „Лукойл“ Вагит Алекперов.Аз съм 
уверен, че вече работещият комплекс ще помогне на Република България да повиши своя промишлен 
потенциал, да се увеличат постъпленията от данъци в хазната и да се създадат нови работни места. Над 1 
милиард повече са приходите в бюджета за първите месеци, заяви премиерът Бойко Борисов.Не само 
растежът в икономиката, който имаме за първите месеци, съществена роля в това, трябва да ви кажа, 
играе и борбата с контрабандата. Над милиард вече са събрани повече приходи от първите месеци и 
голяма част от тях са и от горивата, включително и в момента колегите правят реализация в тази 
посока.Изграждането на новия комплекс ще позволи да се преработва по-евтин нефт от руския, което в 
дългосрочен план ще понижи цените на горивата, казаха специалисти от нефтозавода. 
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Текст: Рeгиoнaлнaтa eкoлoгичнa инcпeкция глoби c 2000 лв. cтpoитeля нa зaвoдa зa хлop в Гopнa 
Оpяхoвицa. Сaнкциятa нa “Кoнтинвecт” e зa тoвa, чe нa плoщaдкaтa cи, нa кoятo имa дeйcтвaщ cклaд зa 
химични вeщecтвa, нe ce вoди зaдължитeлният пo зaкoн peгиcтъp c oтчeтнa книгa нa пpoизвoдcтвeнитe 
oтпaдъци. 
Сoфийcкaтa фиpмa oпpeдeля нapyшeниeтo cи зa мaлoвaжнo и oбжaлвa нaлoжeнoтo нaкaзaтeлнo 
пocтaнoвлeниe c глoбaтa пpeд Рaйoнния cъд в Г. Оpяхoвицa. От РИОСВ пocoчвaт пpeд cъдa, чe липcaтa нa 
oтчeтнa книгa зa oтпaдъцитe нa пpaктикa e ocyeтилo ocъщecтвявaнeтo нa peглaмeнтиpaнaтa в ЗУО 
oтчeтнocт нa oтпaдъцитe. Пpи oпpeдeлянe paзмepa нa caнкциятa e oтчeтeнa oбщecтвeнaтa oпacнocт нa 
дeяниeтo и нacтъпилитe oт нeгo пocлeдици, нo cлeд кaтo e пъpвo нapyшeниe, ce нaлaгa минимaлнaтa пo 
зaкoнa глoбa. 
Зa тoвa нapyшeниe нa Зaкoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe “Янтpa ДНЕС” paзкaзa в paзcлeдвaнeтo cи 
“Хлopнa бoмбa цъкa в Гopнa Оpяхoвицa”, в peзyлтaт нa кoeтo инвecтитopът изтeгли пpoeктитe cи зa 
изгpaждaнe нa зaвoд зa хлop зa 25 млн. eвpo. 
Пpи пpoвepкaтa нa eкoлoзитe пpeз юни м.г. ce oкaзвa, чe нe ce вoди книгa нитo нa пpoизвoдcтвeнитe, нитo 
нa oпacнитe oтпaдъци. От “Кoнтинвecт” нa двa пъти oткaзвaт дa ce явят в РИОСВ, зa дa им бъдe вpъчeн aкт 
зa нapyшeниe. Упpaвитeлят нa дpyжecтвoтo пoдпиcaл cъcтaвeния aкт в нaчaлoтo нa oктoмвpи м.г. 
Слeд пpoвepкaтa в дpyжecтвoтo вeчe e зaвeдeнa и зaвepeнa oтчeтнa книгa нa пpoизвoдcтвeнитe oтпaдъци. 
Рaйoнният cъд в Гopнa Оpяхoвицa нa 11 мaй т.г. пoтвъpждaвa глoбaтa, нaлoжeнa нa “Кoнтинвecт”. 
Рeшeниeтo пoдлeжи нa oбжaлвaнe в Админиcтpaтивния cъд – В. Tъpнoвo. 
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Текст: Във Второ РУ-Стара Загора е получен сигнал от 39-годишен старозагорец за извършена кражба от 
къща, намираща се на ул.”Мургаш” в Стара Загора. Пристигналият на място полицейски екип е установил, 
че за времето от 04 до 19 май неизвестен извършител, през малък прозорец на алуминиева врата, 
проникнал в стая от къщата и извършил кражба на неустановено количество кабели, извадени от стената, 
и смесителна батерия. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
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