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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Производството на метали се отърсва от кризата 

За нивата от 2008 г. може само да се мечтае, казват от браншовата асоциация 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/proizvodstvoto_na_metali_se_otarsva_ot_krizata-

239315.html     

  

Текст: София. Българската металургична промишленост се отлепя от дъното, но за нивата на 
производство и продажби от 2008 г. има още да се мечтае. Така в едно изречение може да се анализира 
състоянието на този отрасъл в родната ни икономика. 
Данните на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) сочат, че за първото тримесечие 
на 2014 г. производството на стомана (149,1 хил. т) превишава това за същия период на м. г. със 17,5%. 
Износът е нараснал с 16,5%, а вътрешният пазар - с 33,2 на сто. При валцуваните черни метали са 
произведени 260,8 хил. т, което е с 28,7 процента повече от март 2012 г. Спад с 0,4% има при изделията от 
валцувани черни метали. 
Според Политими Паунова, изпълнителен директор на асоциацията, при стоманата през 2013 г. 
действително има понижение и на производството, както и изобщо в цените на черните метали. Но 
причината за това са световните тенденции в развитието на отрасъла и пазарната конюнктура. 
Отражението на кризата върху базисните отрасли е по-силно и по-дълбоко, отколкото при останалите 
производства. И в стойност, и в натура, производството на стомана за м. г. бележи спад, каза г-жа 
Паунова, като посочи, че това е тенденция за целия Европейски съюз. Европейският стоманодобив все 
още не е възстановен, а за България това се отнася още по-категорично. Натискът върху цените в посока 
нагоре оказват и поскъпването на електрическата енергия и газа особено в последно време заради 
събитията в Украйна. 
При цветните метали няма намаление нито в цените, нито в количествата, но те се търгуват на борсата, а 
при борсовата търговия има и спекулативен елемент. Все пак при тях увеличението на производството 
отбелязва и ръст на цените, твърди Паунова. Специално при цените на медта традиционно се отбелязва 
спад в началото и в края на всяка календарна година. 
В последния актуален отчет за развитието на отрасъла за 2012 г. се отчита, че цветната металургия се 
развива успешно в България. "Произведените количества основни цветни метали, отнесени към човек от 
населението на България, сравнени със средните показатели за ЕС, са многократно по-високи. В черната 
металургия тенденцията е обратна - почти два пъти по-малко е произведената стомана на глава от 
населението спрямо средното европейско ниво. 
Въпреки последните години на икономическа криза във фирмите от черната и цветната металургия 
продължава да се инвестира, да се подобрява конкурентната способност на продуктите и изделията. По 
редица технологични и качествени показатели постиженията на българските фирми са на нивото на най-
добрите европейски и световни практики", се казва в годишния доклад на асоциацията. 
 

Източник: dnes.bg 

Заглавие: Окончателно: Няма радиоактивни отпадъци край плевенското село  
Плевенският кмет иска сваляне на полицейската охрана и заличаване на сметището 
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Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2014/05/23/okonchatelno-niama-radioaktivni-otpadyci-krai-

plevenskoto-selo.226461  

  

Текст: Металните отпадъци, намерени на сметище край плевенското село Брестовец, не представляват 
радиоактивен отпадък. Това е становището на лицензирана лаборатория, изследвала проби, взети от 
местността Сухия язовир, съобщиха от пресслужбата на община Плевен. 
Отпадъкът беше открит на 20 май. При извършени замервания било отчетено наличие на радиоактивен 
материал - Радий 226. Експерти от пожарната установили, че металните отпадъци са от шлакообразен 
материал, с ръждив червен цвят, и били на отделни участъци по земята. 
В документа на лабораторията се посочва, че измерванията са показали стойности, съизмерими с 
естествения радиационен фон. Становището е изпратено до началника на пожарната служба и кмета на 
Плевен проф. Димитър Стойков.  
Той се е срещнал снощи с жителите на селото, за да ги уведоми, че няма опасност. Според него хората са 
разтревожени, тъй като са се появили публикации, че са открити отпадъци с наличие на радиационни 
вещества 200 пъти над нормата и всички местни жители трябва да се изследват в столицата. 
Хората от селото са възмутени, че представители на компетентните органи не са им разяснили случая. 
Настояват да бъде установено кой е изхвърлил металните отпадъци и сметището да бъде незабавно 
премахнато. Кметът е получил предупреждение от жители на селото, че ако това не стане, ще 
предприемат гражданско неподчинение. 
Проф. Стойков е изпратил писмо до областния управител, в което настоява за спешна намеса на 
компетентните органи и изпълнение исканията на хората. Като първа стъпка очаквам съдействие за 
ускоряване окончателното становище на Агенцията за ядрено регулиране, което ще позволи сваляне 
полицейската охрана в района на местността и пристъпване към заличаване на сметището, пише в 
писмото. 
Вчера в Община Плевен постъпи нов сигнал за евентуално наличие на радиоактивни вещества в бившия 
Ядрен завод в града, подаден от общински съветник. Проверката установи, че стойностите на 
радиационния фон са съизмерими с естествения фон в страната, се посочва още в съобщението на 
общината. 
 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Кметове дебнат за незаконни сметища 

 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-25&article=492941  

  

http://www.dnes.bg/stranata/2014/05/23/okonchatelno-niama-radioaktivni-otpadyci-krai-plevenskoto-selo.226461
http://www.dnes.bg/stranata/2014/05/23/okonchatelno-niama-radioaktivni-otpadyci-krai-plevenskoto-selo.226461
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-25&article=492941


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Текст: Кметовете на населени места в община Сатовча трябва да следят стриктно и да упражняват 
ежедневен контрол по опазването на околната среда. Такава заповед издаде местният управник Арбен 
Мименов във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Необходимо е да се 
осъществява контрол не само в селищата, но и извън тях. Кметовете имат задължението да дебнат и за 
изпълнението на графиците на фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
по населени места. Те трябва да контролират има ли разделно събиране на отпадъци от опаковки, на 
излязло от употреба електрическо оборудване, събират ли се негодни за употреба батерии и 
акумулатори, как се поддържат терените около съдовете за отпадъци. Не трябва да се допуска 
създаването на незаконни сметища, а където има такива - да се почистят.  

 

 

Източник: vreme.bg 

Заглавие: Заловиха "берачи" на метали 

  

Линк: http://www.vreme.bg/news/p3_11136_0.html                                    

  

Текст: Престъпна група, извършила няколко кражби в индустриалната зона на града, разкриха служители 
от РУ “Полиция” – Ямбол. В момент на кражба от складова база на ямболска фирма на 22 май са 
задържани петима мъже на възраст от 26 до 38 години. При задържането е установено, че петимата са 
откраднали дървена макара с 80 м алуминиев проводник. Разкритото престъпление е в резултат на 
предприетите мерки за противодействие на кражбите на черни и цветни метали в района. В хода на 
работата стана ясно, че същата група е съпричастна и към други кражби в района. Петимата са задържани 
за срок до 24 часа. Работата по документиране на цялостната им престъпна дейност продължава. 
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