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Източник: БНР 

 

Заглавие: Япония създава международна база за събиране и обработка на 

редки метали 

 

Линк: https://www.manager.bg/svyat/yaponiya-szdava-baza-za-sbirane-i-

obrabotka-na-redki-metali 

 
 

Текст: Японското правителство реши да подкрепи създаването в страната на 

международна база за събиране, обогатяване, повторна употреба и износ на 

редки метали, които са необходими във все по-големи количества по-специално 

за производството на електрически превозни средства и нови видове особено 

мощни батерии. 

 

Този ход се разглежда като част от програма за намаляване на зависимостта на 

националната промишленост от доставки от чужбина, съобщава в. Йомиури, 

цитиран от ТАСС.  



 

В момента Япония разчита изцяло на внос редки метали, включително литий, 

кобалт и други, като около 60% от импорта е от Китай. 

 

Токио възнамерява да съдейства на групата компании при създаването на 

мащабна система за събиране на вътрешния пазар и внос от чужбина на стари 

батерии, лаптопи, смартфони и друго използвано оборудване, от което могат да 

се извличат редки метали. След задоволяване на вътрешните нужди се 

предполага, че страната дори може да прави частичен износ навън. 

 

Източник: БСК 

Заглавие: НАПУСНА НИ ХРАЙР ВАХРАМ (ИРА) - ЕДИН ОТ ДОАЙЕНИТЕ НА 

БЪЛГАРСКАТА МЕТАЛУРГИЧНА И РЕЦИКЛИРАЩА ИНДУСТРИЯ 

Линк: https://www.bia-bg.com/news/view/28479/ 

 

 
 
Текст:  След кратко боледуване, на 83-годишна възраст ни напусна един от 

доайените на българската металургична и рециклираща индустрия Храйр 

Вахрам. 

 

Ира, както всички го наричаха, е разработил предприятието „Mини - Плакалница“ 

във Врачанския балкан (1961-1974). 

 

Дългогодишен директор на Минно-металургичен комбинат „Елисейна”, край 

село Елисейна - първото металургично предприятие в България за добив на черна 

(нерафинирана) мед (1981-1990). Комбинатът има изключителна социална 

политика не само за работещите, но и за селата в Искърското дефиле с 

изграждане на детски градини, параклиси, жилищни сгради, подкрепа на 

спортни и културни инициативи. 

 

Храйр Вахрам има дългогодишен стаж в чужбина. Като специалист по минно 

дело разработва рудници в Алжир (1974-1981). 

 

Управител и търговски директор на фирма НАДИН ЕАД от самото ѝ създаване. 

Разработва външните пазари за скрап от цветни метали и структурната мрежа 

на компанията в цялата страна (1991-2008). 

 

Визионер в областта на рециклирането в България.  На територията на 

централната база на НАДИН в гр. Нови Искър проектира и изгражда най-

модерния и най-големия завод за рециклиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване в Източна Европа. Капацитетът на завода 

е достатъчен да покрие обема на излязло от употреба оборудване не само у 

нас, но и на съседни страни. 

 

Храйр Вахрам е сред учредителите на Българска асоциация на търговците на 

метали, Българска асоциация по рециклиране и Асоциация на рециклиращата 

https://www.bia-bg.com/news/view/28479/


индустрия, активно работещ по подобряване на нормативната уредба в 

областта на рециклиращата индустрия. 

 

Екипът на Българска стопанска камара изгуби учител, който не пестеше от 

знанията. Загубихме верен приятел, който винаги стоеше зад думите си и никога 

не предаде каузата! 

 

Дни преди да навърши 84 години ни напусна достоен за почит човек, за който 

винаги ще си спомняме с усмивка! 

 

Поклон пред паметта му! 

 

Опелото ще се състои на 31.03.2021 г., от 13.00 ч., в Храм "Свети Седмочисленици" 

- гр. София. 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие: Eкспертиза: Ядрената енергия отговаря на изискванията за "зелени" 

инвестиции 

 

Линк: https://business.dir.bg/energien-pazar/ekspertiza-yadrenata-energiya-

otgovarya-na-iziskvaniyata-za-zeleni-investitsii 

 
 

Текст: Експерти, натоварени със задачата да преценят дали ЕС трябва да 

класифицира ядрената енергия като подходяща за "зелени" инвестиции, 

определят това гориво като устойчиво, според документ, видян от Ройтерс. 

 

Европейската комисия се опитва да завърши своята класификация за устойчиво 

финансиране (т. нар. таксономия), която ще реши кои икономически дейности 

могат да бъдат обозначени като устойчива инвестиция в ЕС въз основа на това 

дали отговарят на строги екологични критерии. 

 

Миналата година експертните съветници на Брюксел бяха разединени по 

въпроса дали ядрената енергетика заслужава "зелен" етикет. Те признаха, че 

макар да произвежда много ниски въглеродни емисии, затоплящи планетата, е 

необходим по-голям анализ на въздействието на изхвърлянето на радиоактивни 

отпадъци върху околната среда. 

 

Комисията е поискала позиция по въпроса от Съвместният изследователски 

център (JRC). 

 

В проект на доклада на този център, който предстои да бъде публикуван идната 

седмица, се посочва, че ядрената енергия заслужава "зелен" етикет. 

 

"Анализите не разкриха никакви научно обосновани доказателства, че ядрената 

енергия причинява повече вреда на човешкото здраве или на околната среда, 

отколкото другите технологии за производство на електроенергия," пише в 

доклада. 



 

Съхранението на ядрени отпадъци в дълбоки геоложки формации се счита за 

"подходящо и безопасно", твърдят експертите. Те дават за пример страни като 

Франция и Финландия, които са в напреднал етап на разработването на такива 

обекти. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Близо 500 кила опасни отпадъци от домакинствата събра мобилният 

пункт на "Париж"5 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-sredec/blizo-500-kila-opasni-otpadatsi-ot-

domakinstvata-sabra-mobilniyat-punkt-na-parizh-5 

 

 

Текст: Мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на ул. 

"Париж "5 в столицата събра близо 500 кг. За няколко часа над 100 човека 

предадоха стари лепила, бои, лакове, стари живачни уреди и др, съобщават от 

Столичен инспекторат. Акцията се проведе през уикенда пред 

административната сграда на Инспектората.    На 27 март мобилен пункт 

приема опасни отпадъци от домакинствата на "Париж" 5    Пунктът събираше 

опасните отпадъци по утвърден график, който може да се види на страницата 

на Столична община и Столичен инспекторат. Различното обаче бе, че хората 

бяха призовани не се смесват такива отпадъци с други. И самото събитие бе 

посветено на природозащитната инициатива "Часът на Земята".  

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Еколози алармират за пропуски в новия Национален план за 

управление на отпадъците 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101444615/ekolozi-alarmirat-za-propuski-v-novia-

nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpadacite 

 

 

Текст: За пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците, 

алармират природозащитни организации. Според еколозите стратегическият 

документ за следващите седем години не включва адекватни мерки за 

намаляването и оползотворяването на отпадъците. Възраженията са описани в 

писмено становище, изпратено до Министерството на околната среда и водите. 

 

Еколозите настояват за повече и по-ясни цели. Алармират, че в документа 

отсъстват активни мерки срещу намаляването на вредното въздействие на 

https://bnr.bg/post/101444615/ekolozi-alarmirat-za-propuski-v-novia-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpadacite
https://bnr.bg/post/101444615/ekolozi-alarmirat-za-propuski-v-novia-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpadacite


отпадъците, предотвратяване на образуването им и насърчаването на 

повторното им използване. 

 

Подчертана е необходимостта от изграждането на системи за разделно 

събиране в цялата страна, а не само в общините с над 10 000 жители. 

 

Данита Заричинова от "За Земята" посочи: "За момента разделно събиране има 

в 207 общини. Те са 266". 

 

Акцент е поставен върху морските курортни селища: 

 

"Които много често са малки, но всъщност генерират много отпадъци от 

опаковки. Всеки, който е посещавал Черноморието, забелязва, че има огромна 

липса на контейнери за разделно събиране". 

 

За да има добър резултат, е необходима и засилена информационна кампания 

с екологична насоченост: 

 

"Повече работа с обществото, да се правят повече обсъждания. Да има 

информираност", посочи Заричанова. 

 

 

 

 


