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Източник: regal.bg
Заглавие: "Тетра Пак" пуска на пазара нова картонена опаковка за мляко
Линк:

http://www.regal.bg/novini/proizvoditeli/2016/03/10/2720386_tetra_pak_puska_na_pazara_nova_kartone
na_opakovka_za/

Текст: Световната компания за решения в хранителната индустрия и опаковането "Тетра Пак" въвежда

нова опаковка на българския пазар, по-удобна за използване и с висока степен на защита на храните и
напитките, съхранявани в нея, съобщиха от компанията. Опаковката Tetra Brik Edge е с наклонен горен
панел и за първи път се използва в България от ОМК и техния бранд "Верея".
България е 48-мата страна в света, на пазара на която се пуска тази опаковка, използвана вече от 408
марки храни и напитки в глобален мащаб. До настоящия момент продажбите на такива опаковки
възлизат на 4.7 милиарда броя, което е знак за техните добри потребителски характеристики, отбелязват
от компанията.
Tetra Brik Edge е непрозрачна и затова предлага висока степен на защита от светлината и кислорода във
въздуха, което позволява да се запазят ценните съставки на продуктите вътре, съхраняване на
витамините и всички останали хранителни вещества, важни за здравословния живот.
Tetra Brik Edge е направена от материали, които подлежат на рециклиране.

Източник: capital.bg
Заглавие: Интересът към продажби на скрап от злато в България расте

Търговецът Тavex отчита 80% повече интерес през февруари

Линк:

http://www.capital.bg/biznes/pazari/2016/03/11/2720952_interesut_kum_prodajbi_na_skrap_ot_zlato_v_b
ulgariia/

Текст: Поскъпването на златото на международните пазари увеличава интересът и към продажбите на
скрап от благородния метал. Търговецът на злато Тavex отчита 80% повече интерес през февруари спрямо
година по-рано, като цитира свои отчети. Компанията има бюра в големите търговски центрове в София и
страната.
Златото за скрап (например стари бижута) също е сред барометрите за пазара благородния метал. От
Tavex посочват, че то е най- чувствителен спрямо цената на международните пазари. През последните
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месеци тя се е повишила с 18-20% в долари и 15-16% в евро.
"Българите обикновено предлагат счупени бижута и предмети, съдове от злато, монети в недобър
търговски вид, като първенство държат бижутата от 14 и 18 карата. Цените, на които се продава скрап
злато започват от 20-30 лв. и стигат до 1000 лв. и нагоре.", посочват от компанията и допълват, че "скрап
златото обикновено е актив, който не е с цел инвестиция и собственикът се старае да го изчисти на найвисоката възможна цена. Изключение правят страни, като Индия, където бижутата са форма на
инвестиция и там разликата скрап - инвестиционно злато е по-размита".
Изкупване на скрап правят и златарските ателиета, но е трудно тях да се направи статистика интереса,
заради големия им брой. Обикновено големите инвестиционни компании продават златото за
претопяване в чужбина, а ателиетата го използват за нови бижута и изделия. Oт Tavex не посочват какъв
обем са изкупили през февруари.
По техни данни през последното тримесечие, в световен мащаб, има 4% увеличение в търсенето на злато
спрямо 2014 г. Това са 47 тона повече или общо 1118 тона.
"Главно търсенето се е движело от централните банки и частните инвестиции в монети и кюлчета. Над
50% от търсенето на злато е за бижута. Едни от главните централни банки, които се отличават с най-много
търсене на злато са тези на Китай, Русия и Казахстан. Като цяло търсенето на злато за инвестиции за
последното тримесечие е нагоре с 15%, спрямо 2014 г.", казват от Tavex.

Източник: port-burgas.bg
Заглавие: ОБЯВА за повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на
бракуван актив портален кран АБУС 24

Линк: http://port-burgas.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%BF/

Текст: “Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на

основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява повторно провеждане на търг с тайно
наддаване за продажба като скрап на бракуван актив – 10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24, с
теоритечно тегло 200 тона, собственост на дружеството, находящ се на пристанищен т-л „Бургас Запад”.
Начална тръжна цена – 150 лева/тон.
Търгът ще се проведе на 29.03.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на
„Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.
Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД –
стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими,
платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 25.03.2016 г. включително.
Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 28.03.2016 г..
За справки: тел. 0885 515 933, 056/822013

Източник: trud.bg
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Заглавие: 65 000 т отпадъци изхвърлили русенци за година
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5354490

Текст: 65 600 т смет са депонирани за м.г. в регионалното депо за битови отпадъци в Русе, съобщиха от

общинската управа. Те са стрували 1,837 млн. лв. отчисления от местния бюджет за министерството на
околната среда и водите /МОСВ/.
Според националната програма за управление на дейностите по отпадъците общината трябва да изгради
регионална система за битовите отпадъци и инсталация за третирането им. Депото, което обслужва
общините в Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, функционира от 2006 г. 75% от инвестираните 8
млн. евро са по програма ИСПА, а останалите са от републиканския бюджет.
Общинският съвет в крайдунавсикя град вече обяви, че ще учреди безвъзмездно, безсрочно право на
строеж върху 17,821 дка в местността Под Ормана, където "Топлофикация - Русе" ще изгради инсталация
за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им. Сепараторът ще има 5604 кв.м
застроена площ с 10 обслужващи сгради и съоръжения.
Технологичното оборудване вече е доставено, прокарано е и ел захранването до обекта. Халето ще се
построи за 12 месеца след полученото строително разрешение. Едва тогава община Русе ще сключи
договор за сепариране на боклука.
Дружеството, което е собственост на "Топлофикация - Плевен", получава безвъзмездно битовите
отпадъци от регионалното сметище. С отделяната енергия от изгаряните отпадъци ще се произвеждат
пара и ток в ТЕЦ-изток. Така ще се намалят и отчисленията на общината към МОСВ за депонираната смет
в депото.
Изгарянето на въглища и биомаса от слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци
ще се използва като съвместно гориво с използваните въглища. Освен екологичен ефект, себестойността
на произвежданата електрическа и топлоенергия ще се снижи с 10%.

Източник: ardanews.info
Заглавие: Глоби за изхвърлени строителни отпадъци край контейнерите
Линк: http://ardanews.info/?p=95780

Текст: Поради зачестилите случаи на изхвърляне на керемиди, мазилка, вар, клони и др. отпадъци в

съдовете за смесен битов отпадък от Дейност „Чистота” към Общинска администрация – гр. Момчилград
призовават гражданите на гр. Момчилград и населените места в Община Момчилград ДА НЕ
ИЗПОЛЗВАТ контейнерите за битов отпадък за изхвърляне на строителни и растителни отпадъци.
WWW.BAR-BG.ORG | 4

Изхвърлянето на строителни и растителни отпадъци в контейнерите тип „Бобър” и кофите, може да
нанесе материални щети на съдовете и на сметовозите, а и да затрудни сметосъбирането.
При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъде съставен акт в размер от 100 до 1 000 лв., а
на едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3 000 лв.
Общинска администрация – гр. Момчилград предоставя допълнителна услуга по депониране на
строителни отпадъци при заплатена такса от 25 лв.
Всеки понеделник кола на Дейност „Чистота” безплатно събира растителните отпадъци от градините и
дворовете. За целта, същите трябва да се поставят до бобрите и кофите за битов отпадък.
Общинска администрация – гр. Момчилград предоставя на граждани и фирми, безвъзмездно за
ползване, компостер за преобразуване на растителните отпадъци в торф.

Източник: obshtina-gurkovo.com
Заглавие: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Гурково за 2016 г.”.
Линк: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-17.html

Текст: Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва: Доставка на специализирани съдове за битови
отпадъци за нуждите на Община Гурково:
- поцинковани кофи тип „Мева”– 110 литра- 80 бр.;
- поцинковани контейнери тип “Бобър”– 1100 литра- 45 бр.;
- кошчета градински тип 1- 10 бр.;
- кошчета градински тип 2- 10 бр.;
- компостери за домашно компостиране- 330 литра- 10 бр.;
Пределната стойност на поръчката е 25 090,00 /двадесет и пет хиляди и деветдесет/ лева без включено
ДДС.
Срок за представяне на офертите до 10:00 часа на 21.03.2016 г.

Източник: bnr.bg
Заглавие: В Разградско определят площадки за животински отпадъци по общини
Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100667766
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Текст: Областната епизоотична комисия в Разград днес реши да бъдат сформирани общински комисии,

които да определят площадки за обезвреждане на умрели животни. Заповедта на Агенцията по
безопасност но храните е заради честото преустановяване на работата на екарисажа в Шумен. Според
директора на областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев, в Разградско всяка
община трябва да определи между 2 и 3 площадки за загробване, а не да се определят за всяко населено
място. За всяка площадка ще е необходим ОВОС, а таксата е минимум 400 лева, което ще излезе скъпо за
общинския бюджет. Тези площадки ще бъдат използвани само при възникване на извънредни
обстоятелства.

Източник: bnr.bg
Заглавие: Пепел, сгурия и зелени отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци
призовава Столичният инспекторат
Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100668008

Текст: Пепел, сгурия и зелени отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. За това

призова инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат, в интервю за БТА.
По думите на Георгиева основен проблем с настъпването на пролетта по отношение на събирането на
отпадъци на територията на Столичната община е смесване от страна на гражданите на градински и
зелени отпадъци с твърдите битови отпадъци.
Недопустимо е в сивите съдове за смет да се изхвърлят т. нар. инертни материали - сгурия, пепел и кал,
подчерта Георгиева. Именно сигнали за подобни практики е изпратило ръководството на новия Завод за
механично-биологично третиране до Столичния инспекторат. "При пристигането в завода на отпадъци от
крайградските райони на София се установява наличие на голямо количество пепел и сгурия. Това
затруднява работата на модерната техника в завода", посочи Георгиева.
Пепелта и сгурията са инертни битови отпадъци и като такива се събират разделно и се транспортират на
депото за строителни отпадъци и земни маси "Враждебна". Попаднали в контейнерите за битов отпадък,
те се транспортират до Завода за механично-биологично третиране, с което се нарушава технологичния
процес, алармира директорът на инспектората. Това е предпоставка за допълнителна работа по тяхното
разделяне на територията на завода, което оскъпява процеса.
Фирмите, оператори, които имат договори с общината имат задължението да провеждат информационни
кампании за правилното изхвърляне на отпадъците. Подобни кампании вече започнаха, за да се
обясни по подходящ начини да се напомни на гражданите защо е важно да не се смесват отпадъците,
каза Георгиева. По думите й основната цел е отпадъкът в сивите кофи да бъде чист от другите видове
отпадъци - опаковки, пръст, строителни отпадъци или отпадък от чистене на дворни места, в който се
съдържа шума, пръст и камъни.

Източник: news.dir.bg
Заглавие: 500 лв. глоба за запалени гуми и отпадъци в Кюстендил
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Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=21965445

Текст: Кметът на Община Кюстендил забрани със заповед изгарянето на автомобилни гуми, трева,
отпадъци и други силно димящи предмети в дворовете, междублоковите пространства, улиците,
площадките, парковете и градините и поречията на територията на общината. При нарушения на
забраната, регламентирана в Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на територията на
община Кюстендил, на виновните лица ще бъдат налагани глоби в размер от 500 лв. Контролът е
възложен на началника на РУ на МВР Кюстендил и ОП “Управление на общинските имоти“.

Източник: kardjali.bgvesti.net
Заглавие: РИОСВ-Хасково отчете: 100 бона от глоби през 2015-а, 31 сметища закрити
Линк: http://www.kardjali.bgvesti.net/index.php/news/219212/RIOSV-Haskovo-otchete--100-bona-otglobi-prez-2015-a--31-smetistha-zakriti

Текст: 46 наказателни постановления на обща стойност 96 800 лева е издала регионалната екоинспекция
през 2015 година, отчетоха днес на пресконференция в Хасково шефовете на РИОСВ.
Общо 852 проверки на 682 обекта са извършили през изминалата година инспекторите. Освен глобите за
близо 100 бона, са били наложени още 18 еднократни и текущи санкции, 3 от тях за замърсяване на
въздуха и 15 за водни обекти.
182 сигнала са постъпили в инспекцията през годината, повечето от тях са били за бедстващи животни от
защитени видове. “Броят на сигналите от граждани се увеличава в сравнение с миналата година”, отчете
със задоволство шефът на РИОСВ Хасково Димитър Илиев. Той допълни, че през годината в спасителния
център за диви животни в Стара Загора са били изпратени 35 бедстващи екземпляра.
По отношение на качеството на атмосферния въздух от екоинспекцията отчитат подобрение.
Съдържанието на въздуха се следи от три станции – в Димитровград, Хасково и Кърджали. Най-зле е
положението с фините прахови частици, в следствие на кюмбетата през зимата. Въпреки това отчетените
тази зима превишения на средноденонощните стойности не превишава допустимите средногодишни
норми, обясни шефът на инспекцията.
Като постижение от РИОС отчитат изградените сероочистващи инсталации в ТЕЦ “Марица 3” в
Димитровград, преустановеното изпускане на отпадъчни газове от “Неохим”, пречиствателна инсталация
за отпадъчните води на Бирената фабрика.
В резултат на проверки и дадени предписания през 2015-а са били закрити 31 незаконни сметища,
допълниха от инспекцията. Въпреки това за съжаление се констатира, че продължава изхвърлянето на
разнородни отпадъци в населените места, в близост до реките и пътищата.
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Източник: pleven.topnovini.bg
Заглавие: До дни започва пролетното почистване на Плевен
Линк: http://pleven.topnovini.bg/node/661900

Текст: Пролетното почистване на Плевен ще започне през втората половина на март, стана ясно на

поредното оперативно заседание на местната администрация. Всички улици ще бъдат основно измити, а
шахтите също трябва да бъдат изчистени.
„Предупредил съм фирмите, които изпълняват дейностите, да подготвят техниката и екипите си, за да
отговорим своевременно на множеството сигнали на гражданите“, каза кметът Георг Спартански.
Основно ще бъде почистена и Водната каскада, където след събраните през декември боклуци отново са
натрупани отпадъци. Във връзка с влошаване на нормалния отток и предстоящите пролетни дъждове ще
бъде извършена и инспекция на проводимостта на речните корита. Ще се разчистват и незаконни
сметища.
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Заглавие: Мъж задигна кабели от каменоделски цел
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Текст: Полицията спипа мъж, откраднал 25 метра електрически проводници от каменоделски цех в село

Върбешница.
25-годишният Г.Ц. е задържан във вторник, по време на специализирана операция за противодействие на
криминалната и битова престъпност, повишаване чувството за сигурност на гражданите, осигуряване на
добър обществен ред и безопасност на движението в малките населени места и уязвими райони.
По данни на полицията Г.Ц. е криминално проявен и осъждан за кражби.
Заедно с ел. проводниците, апашът задигнал и домакински съдове от къща в селото.
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