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Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: По слабо търсене за меден скрап през лятото 
 
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 
като доставчиците на суровината избягват да продават в такива периоди. За деветте месеца на 

http://scrap-bg.com/8155/
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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: focus-news.net 
 
Заглавие: Искра Михайлова: Ако до края на 2015 г. България изгради 22 депа за битови 
отпадъци няма да има наказателна процедура 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Ако ние докажем, че можем да изградим 22 депа за твърди битови отпадъци по ОП „Околна среда” до 
края на 2015 г., няма да има наказателна процедура срещу България от Европейския съюз. Това каза 
министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в предаването „Здравей, България” на Нова 
телевизия. 
По договора за присъединяване към Европейски съюз България трябваше да изгради 24 депа до края на 
2009 г., но към момента има изградени само две такива. 
„Забавянията са толкова големи, че наистина рискуваме да влезем в процедура. Още сме на етап, когато 
от нас се иска информация. Глобите са големи, те се изчисляват в десетки хиляди евро месечно”, заяви 
Михайлова. 
По думите й трябва да се подобри работата на регионалните инспекции по околната среда, особено 
трябва да се подобри работата на дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции. 
Министърът на околната среда заяви, че има сериозни основания за освобождаването на директорите на 

http://www.focus-news.net/?id=n1816304
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регионалните инспекции по околна среда и води.  
"Това не е чистка, която се е случила в първата седмица от влизането ми в министерството - това е 
решение, което съм взела в резултат на множество сигнали. В резултат на това България е в съдебни 
процедури в Брюксел. Имаме поредица от проекти по Ос 3 на ОП „Биоразнообразие”, където 
бенефициенти са точно регионалните структури, и всички тези проекти са рискови, всички до един, 
поради факта, че там непрекъснато се намират нарушения, пропуски в обществените поръчки и избора на 
изпълнители”, обясни Михайлова. 

 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Набелязаните площадки за отпадъчни депа ще се проверяват наново 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Нови хидроложки проучвания ще се направят на площадките, избрани за изграждане на регионални депа 
за отпадъци, съобщи екоминистърът Искра Михайлова след редовното заседание на Министерски съвет 
в сряда. Причината е опасенията в някои общини за замърсяване на подпочвените води в района заради 
съхранението и обработката на боклука. 
Жителите на редица населени места – Джерман (Кюстендилско), Стожер (Добричко), разложкото село 
Баня, ямболските Дражево и Хаджидимитрово и др., се обявиха против плановете за изграждане на депа 
за отпадъци на тяхна територия. Според част от местните, съоръженията ще нанесат необратими щети на 
екосистемите в района и ще влошат качеството на живот. 
Хората трябва да разберат, че сметище и депо за отпадъци не е едно и също, каза Михайлова. Тя 
припомни още, че екоминистерството е разглеждало много варианти за разполагане на депата и в крайна 
сметка се е спряло на точно определени. Проверки показали, че няма нарушение при провеждането на 
процедурите за площадките, но имало сигнали за нарушения на отделни служители на министерството, 
които са предадени на прокуратурата, каза още Михайлова. 
Нова наказателна процедура заради депата 
Допълнителните хидроложки анализи ще се направят въпреки драстичното изоставане от сроковете, 
определени от ЕК за изграждане на регионалните депа и предстоящото откриване на поредната 
наказателна процедура срещу страната ни за нарушение на екологичното законодателство. 
Преди около месец министър Искра Михайлова обясни, че България може да плаща глоби заради 
неизградените нови депа, които към края на годината трябваше да са 23, а към момента са две – край 
Ботевград и София. На този етап ЕК е изискала информация с напредъка на страната по поетите 
ангажименти, а при незадоволителен отговор Брюксел ще даде ход на наказателната процедура. Новите 
проучвания ще се извършат и платят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС), каза още Михайлова. 

 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/15/2122543_nabeliazanite_ploshtadki_za_otpaduchni_depa_shte_se/
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Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу страната ни за непостроените 
регионални депа за отпадъци, които трябваше да са факт до лятото на 2009 г. Това е най-ранната фаза на 
процедурата, в която е поискано да представим какво сме свършили по изпълнението на този 
ангажимент, съобщи министърът на екологията Искра Михайлова след заседанието на правителството в 
отговор на въпрос. 
Съгласно договора за присъединяването ни към ЕС България трябваше да е изградила 56 регионални 
депа и да е закрила 191 сметища до средата на 2009 г. Тъй като това не се случи правителството на ГЕРБ 
успя да издейства отсрочка в изпълнението на поетия ангажимент до края на 2013 г. 
Сега Брюксел иска информация какво сме направили по изпълнението на поетия ангажимент, който е 
очевидно, че няма как да бъде спазен. 
От 23 регионални депа, които трябваше да бъдат построени през изминалите четири години, до момента 
са пуснати в експлоатация само две. Едното е регионалното депо в Ботевград, което обслужва още 
общините Правец и Етрополе. Другото е в София, което е част от интергрираната система за преработка 
на отпадъците, посочи министър Михайлова. 
По думите й причина за забавянето са и недоволството на местните хора, които са против изграждането 
на депа на определените площадки. Екип на министерството е направил проверка на всички поцедури за 
избор на площадките и нарушения не са открити, каза министър Михайлова. Тъй като притесненията на 
местното население са, че изградените депа ще замърсят след това подпочвените води ще бъдат 
направени допълнителни хидроложки проучвания, каза министър Михайлова. 
Това ще забави процеса по изграждането на регионалните депа, през следващия програмен период 
европейски средства за това не се предвиждат. Пари ще се дават само за инсталации, които намаляват 
депонирания отпадък, посочи министър Михайлова. 
Освен построяването на депата, страната ни не е изпълнила и ангажимента по затварянето на останалите 
76 сметища, които не отговарят на европейските директиви. Причината за това е липсата на финансиране 
през изминалите четири години. За затварянето на сметищата са нужни около 180 млн. лв. 

 

http://www.mediapool.bg/bryuksel-e-zapochnal-nakazatelna-protsedura-i-zaradi-lipsvashtite-depa-news210075.html

