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Източник: standartnews.com 

Заглавие: “Асарел-Медет” отрови рибата в Луда Яна 

Екоинспекторите пращат проби за изследване в столицата 

Линк:  http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-10&article=491332                                                                 

 

 Текст: Медодобивното предприятие "Асарел-Медет" отново е отровило рибата в река Банска Луда Яна 
между панагюрските села Баня и Бъта. Първи за инцидента сигнализираха екоактивисти от мрежата 
"Блулинк", които в четвъртък звъннали на тел. 112. "Наши сътрудници от с. Баня установили умряла риба 
в реката до селото, цветът на водата е променен в сребрист", пише в писмо до прокуратурата Костадин 
Дичев, шеф на сдружението ГДБОПП"Донесоха ми умряла риба мряна с дължина 15-20 см. Някоя от тях 
дори беше започнала да се разлага, което означава, че замърсяването е отпреди седмица. Водата е 
мътна, но лошото е, че когато отидох по реката, не видях нито една жива риба", заяви вчера кметът на с. 
Бъта Георги Александров. Експертите на екоинспекцията веднага са обследвали горното течение на 
реката за причините за замърсяването. "Установени са наличие на единични бройки мъртва риба. Взети 
са водни проби на няколко места от река Банска Луда Яна - на моста в с. Баня, р. Банска Луда Яна - преди 
вливане на р. Гергицовска, р. Панова - преди вливане в р. Асарелска, след площадката на "Асарел Медет" 
АД, р. Асарелска и р. Свинарски дол, след площадката на "Асарел Медет" АД и от изхода на 
пречиствателна станция за руднични води на "Асарел Медет" АД Резултатите ще станат ясни в началото 
на следващата седмица", съобщиха от РИОСВ-Пазарджик. От "Асарел-Медет" отрекоха да има 
замърсяване 
 

 

Източник: economix.bg 

Заглавие: Износът на зърно подкрепи транспорта през 2013 г. 

 

Линк: http://economix.bg/iznosat-na-zarno-metali-podkrepya-transporta                                                               

  

Текст: Износът на зърно, скрап и метали поддържа приходите на държавните транспортни фирми, 
показват отчетите им за 2013 г. “Летище София” и “Пристанище Бургас” губят клиенти. 
„БДЖ Пътнически превози” приключва  2013 г. със загуба от 12 364 хил. лева, при печалба от 1983 хил. 
лева през предходната година. Намаляват приходите от билети, както и от продадени дълготрайни 
активи. Отпуснатите от държавния бюджет субсидии и компенсации са над 185 млн. лева, тоест 
приходите от билети покриват под 20% от разходите за задължителната обществена услуга. Отчетените 
нетни приходи от пътнически превози, обект на обществена услуга,  през 2013 г. са 47 607 хил. лева и са 
практически без промяна. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-10&article=491332
http://economix.bg/iznosat-na-zarno-metali-podkrepya-transporta
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За дванадесетте месеца на 2013 г. са закъснели общо 26.3 хил. бр. влакове, което е 17% от всички 
пътнически влакове за периода. Обичайната причина е повреден локомотив или мотриса, както и 
повреден жп път или строителни дейности. При бързите влакове обаче процентът на закъсненията е 27%, 
а при бързите влакове със задължителна резервация (бившите експреси) – 37%. Международните 
влакове  пристигат навреме по изключение. БДЖ отчита и намаляване на приходите от някогашните 
експресни влакове, тъй като цените на билетите на кореспондират с качеството на услугата. 
От отчета става ясно, че 36% от вагоните са на възраст над 30 години. 
През първото тримесечие няма подобрение и загубата остава на ниво 6382 хил. лв. спрямо 6668 хил. лева 
през същия период на миналата година. 
Приходите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2013 г. са намалели с 15 960 хил. лева на 139 430 хил. 
лева (спад от 10%.). Разходите обаче намаляват повече – с 19%. “БДЖ – Товарни превози” завършва 
миналата година с печалба от 4 326 хил. лева при загуба от 14 782 хил. лева през 2012 г. 
През 2013 г. са превозени 8 861 хил. тона товари, с 909 хил. тона по-малко в сравнение с 2012 г. Сред 
причините е намаляването на производството на електроенергия, които води до по-малко превози на 
въглища, както и понижените обеми при превозите на нефтопродукти и метали. От данните по товари 
обаче се вижда, че най-големият спад е при превозените торове (41%), при рудите и металите, докато 
превозените твърди горива растат с 4%. Най-много – с 55%, са нарасналите превозите на селскостопански 
стоки (зърно) и животни. В един от отчетите пише, че поради недостиг на специализирани зърновози са 
пропуснати превози на над 45 хил. тона товари и съответно приходи. 
През първото тримесечие на тази година превозът на селскостопански стоки намалява, но растат 
превозените храни и фуражи, въглища, нерудни суровини и руди. Продължава спадът при торовете. 
Общо са превозени с 19,5% повече товари спрямо съответния период на предходната година. 
Благодарение на това загубата на БДЖ Товарни превози към март 2014 г. намалява на 3 182 хил. лева в 
сравенние с 4 289 хил. лева през първото тримесечие на 2013 г. 
Като група БДЖ Холдинг намалява загубата си – до 9 008 хил. лв. за 2013 г., при отчетена загуба за 
съответния период на 2012 г. в размер на 29 526 хил. лева. 
Индивидуалният финансов резултат на холдинга за 2013 г. е загуба в размер на 601 хил. лева, при 
отчетена печалба от 2 930 хил. лева предходната година. Това се дължи на по-малко приходи от 
продажба на вагони и други активи и на лихви по просрочени заеми, в т.ч. към ББР, „Алианц” и 
Световната банка. 
През първото тримесечие на 2014 г. загубата на групата е 14 410 хил.лв. 
От отчета на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” става ясно, че БДЖ Товарни 
превози” е намалило пазарния си дял в резултат на преразпределение на потока към частни превозвачи. 
Държавното предприятие държи 58,42% от товарните превози в брутотонкилометри. Българска 
железопътна компания държи 23% от превозените товари (в брутотонкилометри), „Ди Би Шенкер Рейл 
България“ ЕООД – 12% 
Инфраструктурната компания отчита малък спад на извършената работа – намалението е при товарните 
превозите, докато при пътническите има ръст. Приходите й от инфраструктури такси обаче намаляват в 
резултат на намаляване на тарифата от началото на 2013 г. НКЖИ приключва 2013 г. със счетоводна загуба 
в размер на 23 235 хил. лв. След признаване на приходите от отсрочени данъци финансовият резултат е 
загуба в размер на 19 594 хил. лв. 
“Летище София” ЕАД отчита печалба за миналата година в размер на 12 526 хил. лв., с 2 845хил. лв. 
повече от тази за 2012 година. В отчетената печалба след данъци за 2013 г. е и отчетената печалба от 
продажба на земя в размер на 6 265 хил.лв. 
Дружеството приключва с приходи в размер на 112 527 хил. лв., като увеличението на приходите от 
продажби е с 4.8 млн. лева, а на приходите от финансирания – с 5.8 млн. лева (последните покриват 
разходи, финансирани от летищни такси). Разходите са 97 903 хил. лв. и се увеличават със 7 млн. лева. 
Общият брой излетели и кацнали самолети са по-малко от 2012 г., но има ръст на обработените товари и 
поща от 4.9%. 
За първо тримесечие на 2014 година “Летище София” ЕАД отчита печалба в размер на 679 хил.лв., което е 
с 6 901 хил.лв. по – малко от отчетената за същия период на 2013 година. Това се дължи на продажбата на 
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земя. Без нея понижението на печалбата е с 636 хил.лв. и се дължи на преминаване на „България ер” и 
„ALITALIA” към друг наземен оператор (има над 40 лицензирани наземни оператора, в т.ч. самата 
“България Ер) 
РВД също отчита намаляване на обслужените полети от и до българските летища (но основният му 
приход са прелитащите полети, които растат). За 2013 г. финансовият резултат на дружеството е 
счетоводна печалба в размер на 35,142 хил. лв. Тя се увеличава почти двойно спрямо 2012 г., когато е 
била 18,578 хил. лева. Това е резултат основно на положителния знак по т. нар. друг разходи – 14,862 хил. 
лева. От отчета става ясно, че като други разходи се водят командировки и данъци, така че е възможно да 
става дума за отсрочени данъци, както и при други държавни предприятия. 
Над 90% от приходите от такси за прелитане идват от полети от Европа за Турция, Близкия Изток, Гърция, 
Кипър и Израел, пише в доклада. 
През 2013 г. в “Пристанище Варна” ЕАД са обработени 11 000 хил. тона товари и на годишна база има 
увеличение с 23%. Най-много – със 77% са увеличени превозите на зърно. Освен това се отчита 
увеличение при наливни химически продукти, наливни торове, нерудни изкопаеми. Намаляват превозите 
на калцинирана сода, дървен материал, нефт и въглища. 
Освен това е обработена с с 297 хил. тона повече количества сярна киселина на „Аурубис” (бившето 
МДК). По клиенти най-много растат обработените тонове стоки на „Каолин” (63%) и „Аурубис”, докато 
при „Солвей Соди” има спад с 9%. 
През “Пристанище Бургас” ЕАД са преминали 1 076 хил. тона товари, което е 49%  от товарооборота през 
съответния период на миналата година. Намалението спрямо 2012 г. се дължи концесионирането на 
терминал Запад. (От началото на май 2013 г. влезе в сила 35-годишната концесия на “БМФ Порт Бургас” 
ЕАД, дружество на Кирил Домусчиев.) През терминал Изток от началото на годината  са преминали 510 
хил. тона или с 15% по-малко от предходната година. И тук данните показват ръст при износа на зърно и 
метали, но по-малко изкуствени торове от „Неохим”. Основен клиент на държавното пристанище е 
„Промет Стийл” (почти една пета от товарите), а износът на зърно и контейнери е бил пренасочен към 
концесионирания терминал. 
Общите приходи са 20 623 хил. лв. и намаляват с по-малко от 10%, но транспортните приходи се свиват 
наполовина. Държавното дружество си е осигурило еднократни приходи от глоби и продажба на активи. 
Нетната печалба е 4 240 хил. лева и намалява с 9.5% спрямо 2012 г. 

 

Източник: tv7.bg 

Заглавие: "Биовет" изсипало тонове опаковки от лекарства в гората? 

 

Линк:  http://tv7.bg/Добро-утро-България-/-Биовет-изсипало-тонове-опаковки-от-лекарства-в-гората-

_l.102_i.10150718.html#.U2y2Ak2KDDc                                                            

  

Текст: Тонове опаковки от лекарства са изсипани, неизвестно от кого, на метри от тунела "Топли дол" на 
територията на община Ботевград, сигнализираха зрители на "Добро утро, България!". Найлонови чували 
с човешки ръст и безчет блистери са превърнали в сметище иначе красивата местност. 
"Не знаехме за това сметище. Получихме сигнал от вас и реагирахме с предвидените административно-
наказателни мерки. Съставен е акт на "Боивет", защото по отличителните надписи смятаме, че те са 
изхвърлили опаковките. Не сме видели дали са те, но за нас на този етап преносителят е "Биовет". Те са 
приемник на предишната компанията, която произвеждаше този медикамент. Днес ще им връчим акта", 
обясни Весела Василева, главен експерт по екология в община Ботевград. 

http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-_l.100.html
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Антон Пейчев, експерт в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) каза, че ангажимент за 
почистването на подобни терени има кметът на общината. "Когато има подобни сигнали гражданите на 
първо място трябва да ги отправят до общината. Като се установи извършителят има предвидени санкции 
за физически и юридически лица", добави експертът. 
 

Източник: nova.bg 

Заглавие: 3 тона хартия за рециклиране събра кампанията „Гората за децата” 

Линк: 

http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-

%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-

%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-

%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/   

  

Текст: 3150 килограма хартия за рециклиране са предадени до момента в рамките на кампанията „Гората 
за децата“, информират от пресцентъра на РИОСВ-Шумен. Количеството бе събрано в периода 1-30 
април. В инициативата се включиха еко клубове, ученици, групи на целодневни детски градини и 
индивидуални участници, които представиха своите кантарни бележки. Приемането им ще продължи до 
3 юни. 
На 5 юни ще бъдат излъчени и наградени победителите с най-голямо количество предадена за 
рециклиране хартия. Всички предали над 50 кг ще получат като награда през месец юни розов храст, а 
през октомври – живо дърво, което ще могат да засадят. 

 

 

Източник: posredniknews.com 

Заглавие: Спипаха двама крадци на медни отпадъци в Писарово 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48385-spipaha-dvama-kradtzi-na-medni-

otpadatzi-v-pisarovo                                                           

  

Текст: На 8 май, при провеждане на мероприятия за противодействие на битова престъпност в малките 
населени места, в село Писарово е установена кражба на електрожен, 20 кг. медни отпадъци от ел. 
проводници, бронзов резак от оксижен, медна пръскачка и бензинова лампа от частен дом. След 
проведените бързи оперативни действия, са задържани извършителите – 38-годишен от Койнаре и 21-
годишен от село Писарово. Вещите, обект на кражбата, са предадени с протокол за доброволно 
предаване и върнати на собственика срещу разписка. Уведомен е прокурор при РП - Кнежа. Образувано е 

http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
http://nova.bg/2014/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf/
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48385-spipaha-dvama-kradtzi-na-medni-otpadatzi-v-pisarovo
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48385-spipaha-dvama-kradtzi-na-medni-otpadatzi-v-pisarovo
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/48385-spipaha-dvama-kradtzi-na-medni-otpadatzi-v-pisarovo
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бързо полицейско производство за престъпление по чл.194 ал.1 от НК, по което продължават работа 
служители на РУП - Д. Дъбник. 

 

Източник: dennews.bg 

Заглавие: Осъдиха охранител, прострелял кримка по време на кражба в Големо село 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2014/5/9/18781-osudiha-ohranitel-prostrelyal-krimka-po-vreme-na-

krajba-v-golemo-selo#Scene_1                                                            

  

Текст: Районен съд-Дупница призна за виновен служител на охранителна фирма, прострелял 
криминално проявен мъж по време на кражба от склад на „Енергоремонт” в Големо село, община Бобов 
дол. 
Четири години след инцидента, пенсионираният охранител получи условна присъда от 2 г. с 3-годишен 
изпитателен срок за причинената средна телесна повреда на крадеца. 
44-годишният тогава Виктор Б. бе на прага на смъртта, след като куршум разкъсва бедрените артерия и 
вена и получава тежка кръвозагуба. Животът му бе спасен в „Пирогов”. 
Крадецът е прострелян, след като е заловен по време на кражба на метали от склада и отказва да се 
подчини на разпореждането на охранителя, както и на предварително произведените 
предупредителни изстрели.  
Сега охранителят трябва да заплати и близо 2000 лв. разноски по делото и предварителното следствие.  
Крадецът пък получи обратно „работното” си оборудване –ножовка, ръкавици и раница с гаечни ключове 
и отвертки.  
Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Кюстендил. 
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