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Източник:  в.Стандарт 

Заглавие: Нов завод откриват в Русе 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/nov_zavod_otkrivat_v_ruse-211606.html 
 

 
Текст: Русе. Производствен комплекс за горещо поцинковане и производство на метални изделия ще заработи в Индустриалния парк на Русе. 
Официалното откриване на новия завод на "Балканцинк" е на 1 ноември. Предприятието е създадено в резултат на бизнес коопериране на 
италиански индустриални предприемачи с дългогодишен опит в производството на горещо поцинковани метални изделия, съобщиха от 
компанията. Комплексът е разположен върху 8 дка и включва производствена и административни сгради и цех за монтажно-ремонтни дейности. 
Очаква се производственият капацитет на завода да достигне 10 000 тона годишно при двусменен режим на работа. Новият завод ще създаде 
над 30 работни места, както и допълнителни работни места в рамките на мрежата от доставки. Общите инвестиции в реализирането на проекта 
са 4,5 млн. лв. 
 
Източник: investor.bg 
Заглавие: СТО осъжда рестрикциите на Китай за износ на редки метали  

Организацията още не е обявила решението си официално, Пекин най-вероятно ще обжалва 
Линк: http://www.investor.bg/surovini/365/a/sto-osyjda-restrikciite-na-kitai-za-iznos-na-redki-metali,160549/  
   

 
Текст: Рестрикциите за експорта на редкоземни метали, които прилага Китай, са несъвместими с правилата на Световната търговска асоциация 
(СТО), е решила организацията, съобщава FT, като се позовава на анонимни източници. 
Организацията още не е оповестила официално решението и засега отказва коментар. Това обаче би поставило ново предизвикателство пред 
експортните квоти и тарифи, които Пекин прилага.  
Казусът с износа на редкоземни минерали беше внесен в СТО от Япония, САЩ и Европа. Същевременно се засили напрежението между Пекин и 
Токио заради контрола, който китайските власти упражняват върху международната търговия с редки метали, от която зависят 
високотехнологичните производства. 
Китай вероятно ще обжалва решението, след като то бъде официално публикувано.„Китай има пълното право да ограничи износа на 
стратегически ресурси или силно замърсяващи и енергоемки продукти“, коментира в тази връзка Мей Синю, анализатор в китайското 
министерство на търговията. 
Китай е най-големият производител на 17 редкоземни метала, въпреки че заради високите цени започна разработването на находища в 
Австралия, САЩ и Гренландия. До 2010 г. страната на няколко пъти намали експортните квоти. Рязкото намаление на квотите съвпадна с 
конфронтацията между китайски риболовен кораб и японски гранични патрули в спорните води, след което се засилиха спекулациите за ембарго 
на износа за Япония. Това доведе до рязък ръст на цените на редките метали, припомня изданието. 
Когато Китай се присъедини към СТО, преговорите се фокусираха върху премахването на бариерите пред вноса на чужди стоки в страната. 
Оттогава Пекин промени много такси и квоти за вноса и износа на различни продукти като механизъм да насърчава или ограничава вътрешното 
разширяване на капацитета. Това обаче удържа цените на някои продукти по-ниски за Китай, но не и за международните пазари. 
Китай оправдава експортните квоти за редките метали с опасността от увреждане на околната среда. Същевременно обаче страната окуражава 
вътрешната им обработка. 
 
Източник: sofia.bg 
 
Заглавие: Търсят откраднатите “кучета на Зевс” в пунктове за цветни метали 
 
Линк: http://www.sofia.bg/PRESSECENTRE/press.asp?open=9&sub_open=74148&nxt=0  

  

Текст: Апостола под охрана  
     
 3 камери, патрул и доброволци ще дебнат за апаши около паметника  
 Вандали поругаха паметника на Апостола. В продължение на няколко дни крадци поетапно задигат на части орнаменти от паметника. Заради 
това общината и министерството на културата ще трябва да намерят пари за възстановяването на липсващите орнаменти.  

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/nov_zavod_otkrivat_v_ruse-211606.html
http://www.investor.bg/surovini/365/a/sto-osyjda-restrikciite-na-kitai-za-iznos-na-redki-metali,160549/
http://www.sofia.bg/PRESSECENTRE/press.asp?open=9&sub_open=74148&nxt=0
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  Камери, полицейски патрули и доброволци ще пазят Апостола. Причината за засилените мерки за сигурност са вандалите, които поругаха 
паметника на Васил Левски в центъра на София. От седмици наред неизвестни досега апаши крадат грифоните и други скъпи орнаменти от 
паметника. Затова от Столична община ще монтират 3 нови камери, които ще бъдат насочени Апостола, за да може паметникът да се наблюдава 
от всички страни денонощно. Кадрите ще постъпват в реално време в центъра за видеонаблюдение на столицата. "Сега заснемащите устройства 
не са насочени директно към паметника", заяви за "Стандарт" зам.-кметът по култура на Столична община Тодор Чобанов. Отделно от това СДВР 
ще изпрати повече патрули, които да дежурят около и в периметъра до паметника, особено в нощните часове.  
   За кражбата преди дни сигнализира режисьорът Красимир Иванов, който живее наблизо. От 10 дни той наблюдавал как някой изнася на части 
паметника на Васил Левски. "Първото, което ми направи впечатление, бе, че на един полуостров полицаите бяха хванали едно момченце от 
ромски произход с един от лампионите в ръка. След това лека-полека всеки ден, като минавам, започнах да се заглеждам какво се случва с 
паметника", разказа режисьорът. Според него момчето било на не повече от 7-8 години. В петък полицията е заловила и 14-годишно момче в 
момент, когато се опитвало да пререже кабелите на електрозахранването на един от фенерите. То обаче не може да носи наказателна 
отговорност, тъй като е непълнолетно. Затова ще бъде наказано с порицание. А полицията ще продължи да търси и останалите крадци. Те ще 
трябва да отговарят за откраднатите 4 абажура от уникалните френски фенери, 7 от 12-те грифона в основите на светещите стълбове и металните 
орнаменти. Бароковите грифони красят лампионите в периметъра около паметника. Те са приказни същества, известни още като "кучетата на 
Зевс". Сега полицаи търсят части от тях в пунктовете за цветни метали или по пазарите, където крадците може да са ги занесли за печалба. 
Откраднатите железни елементи според униформените може да са в някой незаконен пункт за старо желязо. Експерти обясниха, че и доста 
ценители обичали да красят домовете си с изтръгнати части от паметници. Паметникът на Васил Левски е висок 13 метра, направен е от сив 
боянски гранит. Преди 118 години са били похарчени 75 хиляди лева - златни, 40 хиляди - дадени от държавата, 30 хиляди от Столичната община, 
останалата сума - волни помощи. Паметникът е открит тържествено на 22 октомври 1895 година. И оттогава там всяка година на 19 февруари се 
почита паметта на Апостола. Фенерите, които се оказаха любими на крадците, са излети във Виена.  
   На територията на България има 130 паметника на Апостола, а в другите държави те са над 20. Междувременно в нета доброволци се 
организират и искат хайки пред паметниците на културата, за да се опази културното ни наследство. 
 
Източник: novini.bg 
Заглавие: Иранци опитали да крадат скрап от ядрен обект 
Линк: http://www.novini.bg/news/163911-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82.html   

 
Текст:  Четирима души бяха арестувани по обвинения в диверсия в Иран, предаде АП. 
По данни на министерството на енергетиката в Техеран мъжете са проникнали на територията на ядрен обект и са опитали да откраднат метални 
отпадъци. Саботьорите искали да продадат скрапа, пише в съобщението на ведомството. 
Западът наложи санкции на Ислямската република заради ядрената програма на страната. Иран посочва, че програмата има изключително 
мирен характер. 
 
Източник: nenovinite.com 
Заглавие:  БСП призова електората си да ползва паметника пред НДК за скрап, ползвали го лумпени 

 Линк:  http://www.nenovinite.com/ne/politika/4944/    

 

Текст:  Само ден след като монументът пред НДК, известен като Многокрил петохуйник, бе закичен с транспарант с лика на премиера 
Орешарски, гарниран с надпис СРАМ, от централата на БСП призоваха електората си да върне паметника за вторични суровини. 
"Вижда се, че този иначе чутовен монумент на социалистическото изкуство, обозначил 1300-ния рожден ден на България, днес се ползва 
само за провокации. Апелираме да се върне за метали от нашите симпатизанти" - споделят от Позитано 20. 
С предложението си социалистите се надяват да решат и друг проблем, като пренасочат амбалажните апетити от паметника на Васил Левски към 
далеч по-дащното историческо сдание пред НДК. 
Същевременно Пламен Орешарски обяви, че надписът СРАМ означава - Силен, Разумен, Атлетичен и Можещ, и се радва на признателния човек, 
поставил лика му с този надпис на едно от най-високите места в центъра на София. 
 

Източник: dariknews.bg  

 
Заглавие: Официално стартира строежът на новото депо за отпадъци 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166588   

http://www.novini.bg/news/163911-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/163911-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/163911-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/163911-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82.html
http://www.novini.bg/news/163235-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD.html
http://www.novini.bg/news/163235-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD.html
http://www.nenovinite.com/ne/politika/4944/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166588
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Текст:  На пресконференция преди официалния старт на изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен, 
главният еколог на Община Плевен инж. Павлина Иванова представи екипа, който работи по проекта, свързан с изграждане на депото за битови 
отпадъци. Инж. Иванова обясни, че в момента депото не е за „първа копка", защото работата всъщност отдавна е започнала, поради 
приближаващия зимен период. 
Основната цел на проекта е изграждането на инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 
генерирани на територията на регион Плевен, обхващащ общините Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Пордим и Плевен. 
Сред финансово измеримите ползи от него е осигуряването на заетост в периода на осъществяване на строителните работи по проекта, който ще 
продължи до две години. 
Освен това ще се създадат 56 нови постоянни работни места, както и известен брой работни места в свързаните дейности по събиране и 
транспорт на отпадъци, външни услуги. 
Осъществяването на проекта ще доведе до намаляване на нивото на замърсителите в околната среда като въвеждането на схеми за разделно 
събиране ще доведе и до повишаване на културата на бита и по-високо ниво на хигиена в домакинствата. В дългосрочен план това ще се отрази 
благоприятно и върху състоянието на подземните, а оттам и на питейните води. 
27 795 953 лева е стойността на новото депо, което се изгражда край село Буковлък. Делът на Европейския фонд за регионално развитие е 22 256 
220 лв, националното съфинансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" е близо 3 930 000 лв, а финансирането от общините е 
на стойност 1 612 165 лв. 
Изпълнител на поръчката е ДЗЗД"РСУП-2013" - Пазарджик, а строителният надзор е поверен на ДЗЗД"Рутикс АТИ" - София. 
Инж. Павлина Иванова каза, че е получено авансовото плащане от Министерството на околната среда и водите и вече е внесено искането за 
следващото междинно плащане, по което засега няма някакви спънки, което говори добре за работата на целия екип. 
Официалният старт на изграждането на регионалната система за отпадъци в Плевен беше даден от кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. 

 
Източник: novini.bg 
 
Заглавие: РИОСВ-Перник одобри изграждането на депо за индустриални отпадъци 
 
Депото ще бъде с обем 3,25 млн. куб.м, ще може да приема до 100 000 куб.м отпадъци за период 25-30 години 

Линк: http://www.novini.bg/news/163839-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
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Текст:  РИОСВ-Перник одобри инвестиционно предложение на "Стомана Индъстри" за изграждане на депо за индустриални отпадъци. То ще 
бъде разположено върху терен с площ 147 дка в непосредствена близост до завода, сгуроотвалите "Кудин дол" и "Седми септември". 
Депото ще бъде с обем 3,25 млн. куб.м, ще може да приема до 100 000 куб.м отпадъци за период 25-30 години. Клетките ще заемат 103,75 дка, 
приемната зона е 23,15 дка, за зелени площи и канавки са определени 20,10 дка. 
Предвидено е депото да приема само твърди неорганични опасни и неопасни индустриални отпадъци основно от производствената дейност на 
"Стомана Индъстри". При складирането им ще се изисква протокол от Акредитирана лаборатория с указана допустимост за 
депониране в съответните специализирани клетки. На депото могат да се депонират и други отпадъци от сродни по дейност дружества 
в страната - от черната и цветна металургия, неорганични химични процеси, от строителство, пречистване на води и др. 
Приемането им обаче ще става след уведомяване на компетентния орган и промяна в комплексното разрешително за експлоатация на 
депото, уточнява РИОСВ. Предвижда се да бъде изградена система за оросяване на повърхността на отпадъците с цел предотвратяване на 
прахови емисии, също и дренажна система за улавяне на падналите атмосферни води. Според екоинспекцията въздействието на 
емитираните замърсители по време на експлоатация може да се класифицира като незначително, с малък териториален обхват и не 
предполага негативни въздействия върху здравето на хората. 
Експертите определят бъдещото съоръжение като отговарящо на националното и европейско законодателство, от каквото регионът има 
необходимост. 
 
Източник: starazagorautre.bg 
 
Заглавие: Вдигат такса битови отпадъци 
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Текст: Инициативен комитет връчи на областния управител на Видин протестна подписка срещу изграждането на завод за преработка на гуми в 
село Сланотрън 
Инициативен комитет връчи днес на областния управител на Видин Кръстьо Спасов протестна подписка срещу изграждането на завод за 
преработка на гуми в село Сланотрън, съобщиха от областна администрация. Документът е подписан от 87 жители на Сланотрън, като 
събирането на подписи продължава. На среща с областния управител представителите на Инициативния комитет и кмета на с. Сланотрън 
Венелин Павлов, изразиха безпокойството си от решения на Общински съвет - Видин  
от 21.10.2013 г. С тях се разрешава изработването на подробни устройствени планове - парцеларен план за 20 КV кабелна линия и външен 
водопровод към завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми в землището на с. Сланотрън. Според вносителите на подписката 
решенията са взети в нарушение на европейска директива щ 50 от 2008 г. за качеството на атмосферния въздух и могат да доведат до тежко и 
необратимо екологично замърсяване в района. Те подчертаха, че Сланотрън е вододайната зона на Видин и находище на 
високоминерализирани термални води. Представителите на инициативния комитет изразиха опасения, че подобна производствена дейност ще 
възпрепятства инвеститорския интерес към развиващото се в момента лозарство и зеленчукопроизводство и към бъдещите проекти в 
балнеолечението итуризма. Мнението на хората от Сланотрън се споделя от представители на гражданските движения "Видин", "Днес", "Аз 
обичам Видин", които също сигнализираха областния управител за проблема. Кръстьо Спасов заяви на срещата, че ще възложи експертно 
изясняване на въпроса и ще предприеме действия за неговото решаване в рамките на своите правомощия. 
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