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Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Поевтиняването на металите сви резултатите на Aurubis 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Поевтиняването на металите през последните месеци се е отразило видимо на резултатите на най-
големия производител на мед в Европа Aurubis. Приходите и оперативната печалба за първото 
деветмесечие на финансовата година (октомври 2012 г. - юни 2013 г.) са намалели, въпреки че 
производството е останало сравнително стабилно, показва отчетът на германската група, част от която е 
"Аурубис България". За завода в Пирдоп няма отделни финансови данни, но от отчета се вижда, че 
предприятието е увеличило производството. 
Приходите на групата са се понижили с 6% и са достигнали 9.6 млрд. евро за деветмесечието, а 
оперативната печалба е намаляла с 46% до 133 млн. евро. Според председателя на управителния съвет 
Петер Вилбрант нивото на производство като цяло в групата се запазва, но заради загубите от преоценки 
това не се усеща в печалбата. Прогнозата за останалите три месеца също е предпазлива. 
По-голям капацитет 
В България преработката на концентрат е нараснала значително (13%), показва отчетът на Aurubis. 
Причината за това са направените през миналата есен инвестиции в предприятието, които са част от 
програмата за повишаване на капацитета за преработка с над 20% до 2014 г. В момента компанията 
приключва екологичната част на проекта, която ще й позволи да работи на пълна мощност, тъй като ще 
може да улавя увеличените емисии. Отпадните газове се използват за производство на сярна киселина, 
което обяснява ръста при получените количества през тази година. Производството на катоди (мед с 
висока чистота) е останало на същото ниво като миналата година. Преди пет години в завода беше 
изградена изцяло нова рафинерия, което повиши капацитетът за катодна мед. 
Като цяло продукцията на звеното за първично производство, което освен "Аурубис България" включва и 
заводите в Хамбург и Олен (Белгия), се е увеличила. Най-сериозен ръст има при преработката на 
концентрат и сярна киселина - с около 8%, по-малък е при катодите. 
Финансовите резултати на звеното обаче са се понижили. С близо 8% са намалели приходите от първична 
преработка на групата (5.8 млрд. евро) заради поевтиняването на металите и спада в цените на сярната 
киселина с 35%. Така оперативната печалба преди данъци е достигнала 113 млн. евро спрямо 196 млн. 
евро година по-рано. 
Свито търсене на продукти 
Понижаването на цените на металите и съответно на скрапа се е отразило и на резултатите на звеното за 
рециклиране и благородни метали на Aurubis, тъй като е довело до намаляване на таксите за преработка 
с 25%. Освен това поевтиняването осезаемо е ограничило възможностите за снабдяване със скрап, тъй 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/08/13/2121843_poevtiniavaneto_na_metalite_svi_rezultatite_na_aurubis/
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като доставчиците на суровината избягват да продават в такива периоди. За деветте месеца на 
финансовата година приходите на звеното, в което влизат част от мощностите в Хамбург и предприятието 
в Люнен, са намалели с 9% до 3.5 млрд. евро, а оперативната печалба се е свила със 77% до 21.1 млн. 
евро. 
Производството на медни продукти в групата е останало ограничено заради свитото търсене в Европа, 
докато съживяването на пазарите в Северна Америка е продължило, става ясно от отчета. Положителен 
ефект върху производството през третото тримесечие са изиграли увеличените поръчки от 
производители на кабели, тъй като през този сезон има ръст в строителството. Търсенето от 
автомобилната индустрия обаче продължава да е слабо. Като цяло приходите на звеното за медни 
продукти за деветмесечието са спаднали леко (с 2%) до 6.9 млрд. евро, но оперативната печалба се е 
повишила  с 16% и е достигнала 15.1 млн. евро. 
Умерени очаквания 
Очакванията на Aurubis за останалите три месеца от финансовата година са умерени. Прогнозите са 
цената на медта да остане около 7000 долара/тон, което означава, че таксите за преработка няма да се 
променят съществено. От ръководството очакват търсенето в Европа да остане слабо. Планираният 
ремонт в завода в Хамбург през септември допълнително ще се отрази на резултатите на групата. Така за 
цялата финансова година печалбата ще бъде значително по-ниска, се посочва в доклада. Приключването 
на проектите за увеличаване на капацитета обаче дават основание за по-оптимистични прогнози 
догодина. 
 
 

Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Евро за смет 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Щутгарт/София. Ако има нещо, което наистина обединява живеещите в Германия, то със сигурност това са 
отпадъците или по-точно отношението към тях. Когато става дума за изхвърляне на боклука, 
местоживеенето, социалният статус, произходът или възрастта загубват значението си в името на 
политиката за отпадъците, която Федералната република следва стриктно от 15 години насам. Всички 
сортират боклука още от вкъщи, което събира погледа на чуждестранния гостенин, свикнал отпадъците 
да отиват в една кофа. Който посети Федералната република, ще се увери в следното: За германците 
работата измества удоволствията, а сортирането на боклука е главна особеност на техния бит. 
"Когото преди 15 години се установих в Германия, отпадъците се изхвърляха в една кофа. Вероятно 
няколко месеца по-късно бе даден старт на политиката за рециклиране, която предвижда разделно 

http://www.standartnews.com/svyat-evropeyski_sayuz/evro_za_smet-200464.html
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събиране на отпадъци", спомня си сънародникът ни Стефан Гърков. Така кофите за боклук в германската 
къща стават три: за хартия, за пластмаса и отпадъци. В стремежа си обаче да оползотворява боклука на 
максимум германското правителство решава да въведе нов ред в коша за общите отпадъци. Така преди 
няколко години германците бяха принудени да предвидят място в кухните си за още една кофа, 
предназначена за материал за компостиране. Става дума за градински и хранителни отпадъци, които 
биха могли да бъдат използвани за производството на торове. 
Макар че изглежда елементарно, разделното събиране на отпадъци в Германия никак не е лесна работа. 
Четирите кофи могат без проблем да те направят разноглед, тъй като без предварителна подготовка няма 
как да знаеш, че леко омазнената хартия отива в кофата с общия отпадък, а не с хартията, а празната 
кутия цигари се хвърля в жълтия чувал с пластмасовите опаковки. 
"За изхвърлянето на боклука си има указания. Това започва да се учи още в училище и германците знаят 
от малки, че отпадъците могат да се рециклират, за да се използват отново", добавя Стефан. 
Ако си мислите обаче, че с четирите кофи се изчерпва разделното събиране, се лъжете, при това жестоко. 
Празните пластмасови бутилки от безалкохолни напитки се събират на отделно място, тъй като се връщат 
в магазините като амбалаж. "25 евроцента получаваш в магазина за върната пластмасова бутилка и всеки 
има интерес да получи тези пари", казва още нашенецът. Това обаче не важи за всички пластмасови 
бутилки. Специален знак показва дали бутилката е за еднократна употреба и ако това е така, тя заминава 
в жълтия чувал. Стъклените бутилки от бира също се изкупуват обратно, без значение дали са купени 
пълни от същия магазин. Празна бутилка срещу 15 евроцента. Иначе останалите стъклени отпадъци също 
се сортират. За стъклото има предвидени три контейнера - за бяло, кафяво и зелено стъкло. Контейнeрите 
се намират на няколко определени места в кварталите, като за изхвърлянето също има регламент. То е 
възможно от 8 до 20 часа, като в неделя е забранено. Идеята е да се уважава спокойствието на 
живеещите в близост, тъй като при изхвърлянето на стъклото се вдига шум. За спазването на правилата 
следят видеокамери. До контейнерите за стъкло има и такъв за дрехи. В него могат да се изхвърлят годни 
за носене дрехи и обувки, както и запазено спално бельо. Всичко трябва да бъде опаковано в найлонови 
торби. Не се допуска хвърлянето на скъсани дрехи, както и остатъци от платове. 
Събирането на останалия боклук също е регламентирано. Кофите с хартия, общи отпадъци и хранителни 
отпадъци се изхвърлят в контейнери пред дома. Жълтата кофа с пластмасата се събира веднъж на три 
седмици, като се оставя пред входа. Липсата на съвест при разделното събиране на отпадъците не се 
толерира. Решилите да не спазят правилата със сигурност не го повтарят. "Домоуправителите следят и 
дебнат какво изхвърляш. Едно от наказанията е да не ти вземат боклука и да ти го оставят пред вратата. 
Има и санкции, че не си в състояние да разделиш боклука и не знаеш какво трябва да сложиш в жълтия 
чувал например", обяснява изпатил си наш сънародник. 
Стриктното разделяне на боклука в Германия не е даденост, а навик, придобит благодарение на контрол 
и глоби. В сайта на Щутгарт е записано, че който не изхвърля отпадъците на определените за тази цел 
места, вреди не само на околната среда, но и на самия себе си. Нарушителите се санкционират с глоба от 
10 до 50 000 евро в зависимост от провинението. С глоба се наказва също горенето на боклук, 
изхвърлянето на отпадъци в гората, както и хвърлянето на фас. За изхвърлена дъвка може да олекнете с 
от 20 до 100 евро, тъй като почистването й от асфалта изисква специална химия и апаратура. Свидетелите 
на подобни "престъпления" пък се задължават да сигнализират в полицията. 
"Бъркането в джоба води до превъзпитание", твърдят германците, обяснявайки, че контролът и глобите 
ги карат да се съобразяват с наредбите. А именно спазването на правилата обясняват и фактите. Според 
данни на Евростат от тази година Германия се справя най-добре с оползотворяването на отпадъците. 
Само 1% от боклуците се депонират на сметищата, 45% се рециклират, 17% се компостират и 37% се 
изгарят. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

 

Опитът на Германия в управлението на отпадъците определено може да бъде пример за следване, а и не 
трябва да се забравя, че отношението към боклука също е критерий за степента на развитие на едно 
общество. 
 

Източник: starozagorskinovini.com 
 
Заглавие: Отвориха ценовите оферти за изграждането на Депото за отпадъци край Ракитница 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Вчера комисията по изпълнение на европейския проект "Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Стара Загора" с ръководител зам.-кметът Йордан Николов отвори 
ценовите оферти на кандидатите. 
До определения срок 19 април т.г. 6 фирми са подали оферти за изпълнение на строително-монтажните 
дейности. Една от тях не е допусната по документи. 
Пликовете бяха отворени от зам.-кмета в присъствието на представители на кандидатстващите фирми. 
Ценовите оферти не се различават съществено. Точните стойности са: 
Обединение "Стара Загора" предлага 27 077 381.01 лв. без ДДС; ДЗЗД "Иринополис" - 27 115 438.89 лв. 
без ДДС; Обединение "Екостроителство" - Стара Загора - 26 897 765 лв. без ДДС; ДЗЗД "Сдружение Верея" 
- гр. Разлог - 26 820 145 лв. без ДДС; Обединение "Гео депо - Стара Загора" - 26 999 787 лв. без ДДС. 
Представителите на фирмите нямаха забележки по провеждане на процедурата. 
До края на настоящата седмица ще бъдат оповестени резултатите и съответно класирането на фирмите. 
Оценката се извършва по методика в два основни пункта - Оценки на технологичните предложения, 
които включват технологична последователност на строителните дейности и управление на рисковете и 
ценово предложение. 
Общата стойност на проекта е 52 милиона лева. От изпълнението му ще се възползват 11-те общини от 
Старозагорска област, плюс община Твърдица, или общо 347 000 жители. 
Като бенефициент, Община Стара Загора подписа договора с Министерството на околната среда и водите 
точно преди една година, след което стартираха процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
изграждане на инфраструктурите и трите претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово. 
Прогнозната цена за строителните дейности само на депото в с. Ракитница е 27 153 687.04 лв. без ДДС. 
До края на 2014 г. обектът с всички строителни и технологични дейности трябва да бъде предаден, а в 
началото на месец май 2015 г. да влезе в експлоатация. 
Припомняме, че дългото отлагане на старта на проекта беше заради делата на всички нива, които води 
Инициативният комитет на с. Ракитница, в чието землище ще се изгражда депото. 

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/vlast1/1621-otvoriha-tzenovite-oferti-za-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatzi-krai-rakitnitza
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/vlast1/1621-otvoriha-tzenovite-oferti-za-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatzi-krai-rakitnitza
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Дефакто регионалното съоръжение трябваше да бъде готово през 2009 г., когато изтече срокът на 
експлоатация на настоящото сметище "Мандра баир". Над 1 300 000 лв. са глобите за закъснението, които 
платиха досега всички данъкоплатци. За 2013 г. те се увеличени двойно, а за 2014 г. се очаква да стигнат 3 
000 000 лв., което ще наложи да се увеличи такса-смет на всеки потребител. 
 


