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Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Условна присъда получи крадец на метали 

 
Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/58439  
  

 
 
Текст: Година условно с три изпитателен срок получи мъж с начално образование, обвинен, че два пъти 
разбивал къщи в Кошарна, от които крал метални предмети. Престъпленията си той извършил между 19 
януари и 2 февруари 2013 г. 

Според присъдата, през това време успял да отмъкне кабел за еклектрожен, меден котел 30 литра, 
електрически прекъсвач, две брадви, 20 броя метални елементи - арматурно железо, чугунен радиатор 
със седем глидера, медна пръскачка, гумен маркуч, алуминиево стратиращо устройство, електрически 
проводник, меден кабел, метално куфарче с комплект инструменти за лепене на полипропиленови тръби 
и меден кабел ПВВ 4х6. 

Присъдата не е влязла в сила и подлежи на обжалване и протест пред Русенския окръжен съд. 

  
Източник: svejo.net 

Заглавие: Заловиха трима крадци на метал 

Линк: http://svejo.net/2584619-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB   

  

Текст: Трима криминално проявени видинчани - В.Т. на 23, Ц.А. на 18 и Я.С. на 23 години са уличени в 
кражба на различни по вид метални елементи, фирмена собственост. Посегателството било извършено 
във времето от 17 часа на 18 октомври до 9.30 часа на 21 октомври във Видин. По случая работи РУП-
Видин, образувано е досъдебно производство. 

 

http://ruse.topnovini.bg/node/58439
http://svejo.net/2584619-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://svejo.net/2584619-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://svejo.net/2584619-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Новините от Китай свалиха цента на медта 

Инвеститорите очакват затягане на паричната политика в най-големия потребител на 

суровината 
 

Линк: http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/10/23/2167101_novinite_ot_kitai_svaliha_centa_na_medta/  

 
Текст:  Цената на медта отстъпи от едномесечен връх на борсата за метали в Лондон в сряда заради 
опасенията от затягане на паричната политика в Китай, който е най-големият потребител на метала. За 
търговците на суровината новините от най-голямата азиатска икономика се оказаха по-важни от 
спекулациите, че забавеното подобрение на трудовия пазар в САЩ ще отложи свиването на финансовите 
стимули на федералния резерв. 
Парична политика 
Страховете от стягането на китайската парична политика бяха подхранени от информацията, че някои от 
най-големите банки в страната са утроили обема на отписваните лоши кредити. От своя страна 
централната банка се въздържа от инжектиране на свежи капитали във финансовата система през този 
месец, което доведе до рязък скок на краткосрочните лихвени проценти. 
Медта с доставка след три месеца загуби 0.9% от стойността си в сряда и се търгува за 7264 долара за тон 
на специализираната борса в Лондон. Цените достигнаха 7350 долара за тон във вторник, което беше 
най-високото ниво от 20 септември. От началото на август цената се движи в диапазона 7000-7420 долара 
за тон. Медта с доставка през декември също поевтиня с 0.9% до 3.306 долара за паунд на Comex борсата 
в Ню Йорк. Новините от Китай имат толкова силен ефект върху световната търговия с индустриалния 
метал, тъй като страната консумира около 40% от световното производство. 
Според повечето анализатори централната банка на САЩ ще започне да намалява капиталовите си 
инжекции на финансовия пазар чак през март. "Очакваното запазване на стимулите и постепенното 
възстановяване на глобалната икономика са фактори, които спомагат за поддържане на цената на медта, 
но не виждам фактор, който може да я повиши повече", коментира пред Reuters анализаторът от Societe 
Generale Робин Бар. Той отбелязва, че в близко бъдеще предлагането на метала ще се увеличава, а, 
изглежда, Китай няма да предприеме агресивни мерки за подсилване на икономиката си, поради което 
търговията вероятно ще остане в сегашните си граници поне до края на годината. 
Плюсове и минуси  
Програмата за изкупуване на ценни книжа на Фед подпомага пазара на суровини, като отклонява 
инвеститорите от пазара на облигации към други активи. Освен това количественото облекчаване сваля 
курса на долара, което прави търгуващите се в щатската валута суровини по-атрактивни за чуждестранни 
инвеститори. От друга страна, бавното икономическо възстановяване в САЩ не спомага за реалното 
потребление на индустриалните метали, На фона на растящото производство на мед експертите очакват 
излишъци както през тази, така и през следващата година. Сред другите индустриални метали алуминият 
също отстъпи от двумесечния си връх, достигнат във вторник, като цената спадна до 1873.25 долара за 
тон.  

Източник: capital.bg 
 

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/10/23/2167101_novinite_ot_kitai_svaliha_centa_na_medta/
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Заглавие: Кърджали търси фирма за чистотата срещу 20 млн. лв. 
  
Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/23/2167186_kurdjali_tursi_firma_za_chistotata_sreshtu_20
_mln_lv/   

 

Текст:  Участниците трябва да имат общ оборот от 5 млн. лв. 
Община Кърджали планира да похарчи 20 млн. лв. без ДДС за поддръжка на чистотата в града до 2019 г., 
като средствата ще отидат в една компания, избрана чрез търг да осъществява планираните дейности. От 
обявената поръчка се вижда, че фирмата ще бъде ангажирана както със събиране и превоз на битови 
отпадъци до депото в района, така и с целогодишно почистване на града през следващите пет години. 
Според изпълнението на бюджета за 2012 г. местното ръководство е събрало приходи от такса битови 
отпадъци в размер на 3.1 млн. лв. 
Кой има право да участва 
В процедурата могат да участват български и чуждестранни компании и обединения с общ оборот не по-
малко от 5 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с търга за минимум 3 млн. лв. за последните три 
години. Срокът за подаване на офертите за участие е до 2 декември, като документите ще бъдат отворени 
същия ден. Предложенията ще бъдат оценявани по критерия икономически най-изгодна оферта, където 
цената е с тежест 40%. Останалите критерии са за технически показатели с тежест 35% и срок на 
изпълнение 25%. 
Депо под въпрос 
За изграждане на регионалното депо в Кърджали трябваше да бъдат усвоени 30 млн. евро по ИСПА. 
България получи отсрочка за завършването му до края на 2012 г., като проектът беше основно 
преработен. Претоварните станции бяха намалени от седем на четири - в Кирково, Крумовград, 
Ивайловград и Ардино, а изграждането на сортиращата и сепарираща инсталация отпадна с одобрение 
на Европейската комисия. Въпреки това строителството на регионалния център за отпадъци край 
кърджалийското село Вишеград, който трябваше да поеме боклуците на 7 общини в областта, 
продължава да се бави, а средствата по ИСПА вече са изгубени. Изпълнител на обекта е италианско-
българският консорциум "Униланд-Сиконко-Униеко". 
Според предишни изказвания на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова регионалното 
депо ще бъде завършено до две години. По нейни думи депото ще се реализира в "редуциран вариант с 
по-малко средства, като след това ще се търси финансиране от оперативни програми за изграждането на 
обекта в пълен обем". Според министър Михайлова проектът все още предвижда в депото да се събират 
отпадъците от всички общини на област Кърджали. 

Източник: novinar.bg 

Заглавие:  Самолетоносачът "Форестал" отива на скрап за 1 цент 

Линк: http://www.novinar.bg/news/samoletonosachat-forestal-otiva-na-skrap-za-1-tcent_NDQ0NDs5.html  

 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/23/2167186_kurdjali_tursi_firma_za_chistotata_sreshtu_20_mln_lv/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/23/2167186_kurdjali_tursi_firma_za_chistotata_sreshtu_20_mln_lv/
http://www.novinar.bg/news/samoletonosachat-forestal-otiva-na-skrap-za-1-tcent_NDQ0NDs5.html
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Текст:  Излезлият от строя американски самолетоносач "Форестал" е продаден за скрап, като тексаската 

компания "All Star Metals" е платила за него на Пентагона 1 цент, позовавайки се на очакваните разходи 

за транспортирането и нарязването на кораба. 

"Форестал" е пуснат на нова пред 1954 г. и навремето е бил най-големият кораб в американските ВМС, 

обявен за "чудо на техниката". Строителството му е струвало 217 милиона долара, които днес се равняват 

на около 2 милиарда долара. През последните 20 години обаче "суперсамолетоносачът" ръждясвал на 

пристана във Филаделфия, след безуспешни опити да бъде превърнат в плаващ музей, предаде БГНЕС. 

Най-запомнящият се епизод в историята на "Форестал" е свързан със серия от експлозии и пожар през 

1967 г. в Тонкинския залив край Виетнам в резултат на техническа неизправност. Тогава 134 военни 

загинаха, а други 161 бяха ранени. Сред оцелелите е днешният сенатор Джон Маккейн. Корабът носи 

името на Джеймс Форестал, бивш министър на ВМС и първи министър на отбраната на САЩ. 
 
 

Източник: industryinfo.bg 
 
Заглавие: Асарел-Медет планира обществено обсъждане на добива и първичната преработка на метални 
полезни изкопаеми 
 
Линк: http://industryinfo.bg/statiadetails.aspx?id=7463  
 

 
Текст: Асарел-Медет подготвя обществено обсъждане на добива и първичната преработка на метални 
полезни изкопаеми - медни руди от участък Лиса могила, находище Асарел в землището на Панагюрище. 
Обсъждането се провежда според изискванията на чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на околната среда.  
На срещата могат да присъстват всички заинтересувани физически и юридически лица и да се включат в 
дискусията по доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения 
към него за инвестиционно предложение. 
Срещата ще се проведе на 29 ноември т. г. от 11 ч. в Сесийната зала на Общинска администрация. 
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. Доклад за оценка на степента на въздействие е на 
разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в ЦУИГ на община 
Панагюрище, РИОСВ, гр. Пазарджик, кметство - с. Оборище, кметство - с. Баня, кметство - с. Бъта, кметство 
- с. Попинци и отдел Екология на Асарел-Медет. 
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на 
интернет страницата на компетентния орган по околна среда. 
 
 

 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Scholz AG разпродава бази 
 
Линк: http://scrap-bg.com/8608/   

http://industryinfo.bg/statiadetails.aspx?id=7463
http://new.riewpz.org/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=15
http://scrap-bg.com/8608/
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Текст:  Немската рециклираща група Scholz AG се е съгласила с продажбата на два от  европейските си 
активи, тъй като се стреми да намали нивата на своите задължения, съобщиха от компанията в 
понеделник, 21 Окт. 
Завода за алуминий на  Scholz в Татабаня, Унгария, ще се продаде  на американска рециклираща 
компания Inc, а подразделението им в   Velbert, Германия, ще бъде купено от дъщерно дружество на 
Metallum Holding AG. Цените на сделките и за двете страни са неразкрита.  
 Постъпленията от продажбите ще бъдат използвани за намаляване на нетния дълг на Scholz група , 
заявиха от компанията.  

 
Източник: focus-news  
 
Заглавие: Вземат се всички възможни мерки за решаване на проблемите със сметището на Пазарджик, 
според зам.-кмета на общината 
 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/10/23/1839405/vzemat-se-vsichki-vazmozhni-merki-za-reshavane-na-

problemite-sas-smetishteto-na-pazardzhik-spored-zam-kmeta-na-obshtinata.html  
 

 
Текст:  За решаване на проблемите със сметището на Пазарджик продължават да се дават предписания 
от екоинспекцията, но те са насочени основно към концесионера и касаят недопускането на запалвания. 
Това каза пред Радио „Фокус” Пазарджик зам.-кметът на община Пазарджик Петър Петров, който 
отговаря за проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци. Сметището е 
отговорност на общината и мога да уверя, че мерките, които се взимат там, са в рамките на възможното. 
Предписанията, които се правят, са едни и същи, а мероприятията са свързани със запръстяване и 
оросяване. Има контрол, доста по-засилен по отношение на действия на трети лица, но наистина 
основната причина за обгазяването е самозапалването на биогазовете, коментира Петров. Той добави, че 
в момента се действа активно за съкращаване на процедурата по отношение на кандидатстването за 
започване изграждането на първа клетка на новото депо и съответните съоръжения, необходими за 
функционирането й. Имаме надежда, че до нова година или в първите два месеца от следващата 
документите ще бъдат подадени в ПУДООС, което означава, че наистина строителството на тази клетка 
може да започне реално догодина. Така ще се решат част от проблемите, защото е ясно, че всичко е 
свързано с построяването на поне една клетка, за да се знае, че там има депо, което е по всички 
изисквания. Най-малкото ще спре изхвърлянето на отпадък на старото сметище. Като имаме вече 
изградена клетка, това ще ни даде основания първо по оперативна програма за следващия програмен 
период да кандидатстваме допълнително за съоръжения. Второ, ще ни даде възможност да 
кандидатстваме за отпускането на средства от държавния бюджет за рекултивация на сметището. 
Считаме, че след това вече проблемите ще приключат, добави зам.-кметът. Той уточни също, че няма 
срокове за рекултивация на сега съществуващото сметище, след които да се налагат санкции на 
общината. Всичко това е свързано с готовността за кандидатстване, като основното изискване е да има 
действащо регионално депо за отпадъци по европейските стандарти. 
 

http://www.focus-news.net/news/2013/10/23/1839405/vzemat-se-vsichki-vazmozhni-merki-za-reshavane-na-problemite-sas-smetishteto-na-pazardzhik-spored-zam-kmeta-na-obshtinata.html
http://www.focus-news.net/news/2013/10/23/1839405/vzemat-se-vsichki-vazmozhni-merki-za-reshavane-na-problemite-sas-smetishteto-na-pazardzhik-spored-zam-kmeta-na-obshtinata.html

