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Източник: varna.topnovini.bg 

Заглавие: Оживление в бизнеса има, но изнасяме само зърно и скрап 

Линк: http://varna.topnovini.bg/node/59559  

 
 

Текст: Трудна, но успешна година е била 2013-а за Търговско-индустриалната камара във Варна, обобщи 
нейният председател Иван Табаков (на снимката). На 3 декември, на специална церемония в хотел 
„Шератoн“ в присъствието на премиера Пламен Орешарски, на министъра на труда и социалната 
политика Хасан Адемов и депутати, ВТИК получи бронзовата статуетка на бог Хермес  и грамота като най-
добра от всички в страната. 
Г-н Табаков, защо варненската камара бе отличена като №1 в държавата? 
Оценката на Българската търговско-промишлена палата се опира на резултатите от дейностите на 
камарите. Основен показател са приходите от сертификати за произход на стоките,  регистрация на 
дружества в Търговския регистър и на търговски представителства. Нашата камарата участва в проект на 
Търговско-промишлената палата, спечели конкурс и през 2013 г. откри информационния центъра „Европа 
директно“. Извършваме близо стотина дейности в услуга на фирмите: регистрация на бар кодове, 
консултации, обучение по определени специалности в професионалния ни център. Реализираните 
финансови приходи за 2013 г. са от порядъка на 300 000 лв. 
Имаше ли бизнес тази година в региона, говори се за „оживление“? 
Да, ако продължим в същите темпове с регистрацията на търговски представителства, с издаването на 
сертификатите за произход на стоките. Удостоверенията отразяват износа на Варна към трети държави, 
извън Европейския съюз. Лошото е, че това той е предимно на зърнени храни и скрап, макар да има и 
други стоки и изделия с по-висока принадена стойност. Експортът на Варна през отминалата година е с 
10-15% по-голям, отколкото през 2012 г. Това се установява и чрез товарооборота през пристанище Варна, 
който е над 10 млн. тона. 
От представители на кои държави най-често се учредяват търговски представителства  в града? 
Към Варна има традиционно силен поток от руски граждани, които се заселват тук. Установяват се в града 
не толкова заради бизнес, а защото са инвестирали в недвижими имоти. Според мен, руснаците избират 
Варна, защото е спокойно място за живеене. 
Какво да очаква бизнесът през тази година? 
Навлизаме в новия програмен период 2014 – 2020 г. Дори да не се отворят оперативните програми през 
т.г., трябва добре да се подготвим за участие в проектите. 
 

Източник: maritime.bg 

Заглавие: Концепция: Кораб за борба с пластмасови отпадъци 

Линк: 

http://www.maritime.bg/2014/01/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8

%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/     

http://varna.topnovini.bg/node/59559
http://www.maritime.bg/2014/01/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/
http://www.maritime.bg/2014/01/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/
http://www.maritime.bg/2014/01/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/
http://www.maritime.bg/2014/01/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/
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Текст: Огромно е количеството пластмасови отпадъци във водите на световния океан. Към момента са 
известни 5 т.нар. „острови от боклуци” в различни части на океаните. 
„Замърсяването с пластмаса е също толкова голям проблем, колкото парниковите газове”, казва Бьорн 
Хъгланд от DNV. 
Компанията, заедно с природозащитната организация WWF, е разработила първия в света „кораб за 
борба с пластмасови отпадъци”.  Концепцията е наречена SPINDRIFT.  Целта на проекта е да бъде 
създаден специален изследователски кораб, който да обследва движението на пластмасите в океаните, 
да установи тяхната концентрация, което да бъде първата стъпка за борба с огромните „острови от 
боклуци”.  Според DNV-GL корабът ще бъде дълъг 85 метра, ще може да приема 38 изследователи, а 
автономността му е 90 дни.  На борда ще има различни иновационни съоръжения за „събиране на 
отпадъци”. За съжаление DNV-GL са направили изчисление, което показва мащабите на замърсяването. 
„За да изземем само горния слой пластмасови частици и отпадъци от петте известни острови боклуци 
ще са необходими 1000 кораба (от концептуалния вид), които ще плават и чистят в продължение на 80 
години”, твърдят от DNV-GL. 

  

Източник: offnews.bg 
 
Заглавие: Изграждат хранилище за радиоактивни отпадъци до АЕЦ-Козлодуй 

 
Линк: 
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%
D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%90%D0%95%D0%A6-
%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html       
 

 

Текст: Правителството предостави два имота за изграждането на хранилище за радиоактивни отпадъци 
до АЕЦ-Козлодуй. 
Терените с обща площ 440 дка се намират в землището на село Хърлец, до границата на атомната 
електроцентрала. Те са предоставени безвъзмездно на Държавното предприятие „Радиоактивни 
отпадъци“. 
Двата терена са избрани след обстойно изследване, обясниха от правителствената пресслужба. 
Първият етап хранилището трябва да е готов до 2015 г. 

 

 

http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
http://offnews.bg/news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%95%D0%A6-%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_215121.html
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Източник: investor.bg 

Заглавие: Благородните метали откриха годината с ръстове 

Линк: http://www.investor.bg/surovini/365/a/blagorodnite-metali-otkriha-godinata-s-rystove,164383/   

 

 
Текст: Контрактите върху златото и среброто продължиха да поскъпват в петък с оглед на очакванията за 
покачване на физическото търсене на благородни метали от Китай. В началото на новата седмица пък 
котировките са почти без промяна. 
Златните фючърси с доставка през февруари поскъпнаха с 0,90 на сто до 1 236,00 долара за тройунция в 
последния ден на миналата седмица. Цената на актива нарасна до сесиен връх от 1 239,60 долара за 
тройунция – най-висото равнище от 18 декември. 
На седмична база цената на златото се повиши с 2%. 
Същевременно среброто с доставка през март поскъпна с 0,11 на сто до 20,15 долара за тройунция. 
Цената на жълтия метал бе подпомогната от покачващото се физическо търсене от Китай – най-големият 
консуматор на суровината в света. Златните фючърси получиха допълнителен тласък и от спада в 
американските акции в първата седмица на 2014 г. 
Стойността на благородните метали нарасна въпреки подобряването на позициите на щатския долар в 
основните курсове. Доларовият индекс ICE, който следи представянето на зелените пари спрямо кошница 
от шест други основни валути, се покачи с 0,40% до 81,04 пункта. 
По-силните щатски пари обикновено поставят под натиск деноминираните в долари стоки, тъй като ги 
прави по-малко привлекателни за притежателите на други парични средства. 
Поскъпването на златото в първата седмица на новата година дойде, след като металът поевтиня с над 
28% през 2013 г. Представянето бе най-лошото от 1981 г. насам. 
Същевременно медта с доставка през март поевтиня с 0,86% до 3,353 долара за паунд. 

 

Източник: moreto.net 

Заглавие: Бившата директорка на РИОСВ–Варна разрешила скандалния ветропарк край Каварна 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php/uslovia.php?n=236583  

 

 

Текст: Бившата директорка на РИОСВ – Варна, Румяна Радилова, е подписала разрешението за 

изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона край Каварна, без да се съобрази с отрицателните 

становища на специализираните дирекции към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това 

разкри в интервю за ТОП НОВИНИ ВАРНА новоизбраният шеф на местната екоинспекция Ерджан Ебатин. 

Припомняме, че заради ветропарка на фирма „Уинд Енерджи” Европейската комисия стартира 

наказателна процедура срещу България. 

http://www.investor.bg/surovini/365/a/blagorodnite-metali-otkriha-godinata-s-rystove,164383/
http://www.moreto.net/novini.php/uslovia.php?n=236583
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„Това, което мога да Ви кажа, е, че изграждането на ветропаркове и ваканционни селища в защитени 

местности е в разрез с екологичното законодателство. РИОСВ, разбира се, донякъде е самостоятелна 

структурна и функционална единица на МОСВ, но трябва да работим съобразно българското и 

европейското законодателство, както и в добър синхрон с МОСВ. Такъв прецедент не следва да бъде 

допускан за вбъдеще”, категоричен е новият шеф на РИОСВ – Варна. 

На въпрос каква ще бъде съдбата на този ветропарк и ще се бори ли той да бъде премахнат, Ерджан 

Ебатин припомни, че съдът вече се е произнесъл в полза на инвеститора. „Тъй като веднъж е допуснато 

неправомерно отношение от страна на държавна институция, е нормално съдът да постанови решение в 

полза на инвеститора, защото е вложил много пари. Това, което ще предприемем оттук нататък, е да 

разширим обхвата на защитената територия с цел да няма санкции спрямо държавата”, добави Ебатин. 

5 млн. лева е наложила екоинспекцията на „Полимери” АД заради неправилното съхранение на 

отпадъчен трихлоретан, което излага Варненска област на сериозен екологичен риск. Сумата е два пъти 

повече от необходимото за обезвреждането на опасния химикал. В момента обаче тече съдебна 

процедура по обжалване на паричната санкция и вероятно съдът ще се произнесе по въпроса през април, 

прогнозира новият директор на РИОСВ. Глоба предстои да бъде наложена и на „Полимери Инвест” – 

заради неправилно съхранение на дихлоретан в бракувана производствена инсталация, която протече на 

29 декември м.г. 
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Текст: Дългогодишният директор пребори другия кандидат Славея Стоянова  
Инж. Димитър Илиев е новият стар директор на регионалната екоинспекция.Той печели конкурса, който 
премина на три етапа - по документи, разработване на концепция и интервю. Окончателните резултати са 
89.4 точки за Димитър Илиев срещу 71.4 за Славея Стоянова - другия претендент за поста. 
Димитър Илиев е директор на РИОСВ - Хасково от 1992 година. Завършил е висшето си образование във 
Висшия химикотехнологичен институт в столицата, има и допълнителни квалификации, придобити у нас и 
в чужбина. Над 32 години е професионалният му опит в системата на Министерството на околната среда 
и водите. Кариерата му е стартирала като инспектор по опазване чистотата на въздуха в РИОСВ - Хасково 
през 1981 година. 
До конкурса се стигна, след като в началото на август м.г. бяха освободени от длъжностите си всички 
ръководители на регионални екоинспекции в страната, както и директорите на басейнови дирекции и на 
националните паркове. След проведени конкурси в МОСВ в края на декември м.г. официално са връчени 
заповедите за назначаване новите директори. 
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