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Източник: blitz.bg 

Заглавие: Антон Кутев: Има опити за нагнетяване на напрежението, но избори на 5 октомври ще има 

Кога ви станахме толкова важни, пита депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/280821                                                                                                 

  

Текст:  Някой се опитва да нагнетява напрежение. Избори на 5 октомври ще има. Това обяви пред bTV 
преди заседанието на парламента Антон Кутев, депутат от БСП. В спор с него за важността на законите, 
заложени в програмата, като този за управлението на отпадъците, влезе Станислав Иванов от ГЕРБ, тъй 
като депутатите на Бойко Борисов бяха обвинени, че не влизат в зала. 
Обяснявахте ни, че нищо не зависи от нас, кога ви станахме толкова важни, изрепчи се народният 
избраник от ГЕРБ. 
Поради безхаберието и безделието на депутатите от ГЕРБ не можем да гласуваме бюджета на здравната 
каса, обвини го Кутев. 
Заигравате се със съдбите на много хора и посочвате, че това засяга много хора, но ние бихме влезли 
тогава, когато се гласува истински бюджет, исканите средства за здравната каса, а не тези, които ще 
запълнят дупката само за 2 месеца, посочи Иванов. 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Народното събрание не събра кворум, за да заседава 

Оставката се отлага за четвъртък 

Линк: http://www.mediapool.bg/narodnoto-sabranie-ne-sabra-kvorum-za-da-zasedava-news222949.html  

  

Текст: Народното събрание не успя да събере кворум, за да заседава в сряда. Регистрираха се само 110 
депутати от БСП и ДПС при необходими 121 души. В началото на юли премиерът Пламен Орешарски каза, 
че 23 юли е най-подходящият ден от месеца, за да си подаде оставката. 
По информация на Mediapool оставката ще бъде подадена в четвъртък. Тя най-вероятно ще бъде 
изпратена в Народното събрание по служебен път, а няма да бъде лично внесена от Орешарски. 
ГЕРБ вече обявиха, че ще влязат в пленарната зала, ако в дневния ред на парламента бъде включена 
оставката на правителството или актуализация на бюджета. В дневния ред такава точка нямаше. ”Атака” 
бойкотират Народното събрание от началото на юли. 
"При така създалата се ситуация възниква следният проблем - дори правителството да внесе оставка, ще 
трябва да има заседание, за да се включи в дневния ред като извънредна точка", каза председателят на 
парламента Михаил Миков. Той допълни, че няма как точката за оставката на правителството да бъде 
включена в дневния ред, ако няма кворум. 
 

 

http://www.blitz.bg/news/article/280821
http://www.mediapool.bg/narodnoto-sabranie-ne-sabra-kvorum-za-da-zasedava-news222949.html
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Източник: cross.bg 

Заглавие: „Веселото село” потъна в строителни отпадъци 
 

Линк: http://www.cross.bg/dimitrovo-otpadutzi-selo-1422005.html#axzz38H5vQCsI  

  

Текст: /КРОСС/ Вече две години митичното митничарско село Ставри Димитрово прилича на депо за 
строителни отпадъци. След като Нова ТВ първа показа незаконните вили на брега на язовир Ивайловград, 
държавата започна да ги събаря. 
През 2012 г. багерите влязоха във Веселото село и разрушиха близо 40 сгради и стотици огради и 
барбекюта. Единственото, което остана от някогашното министерство на веселбата са камъните. Спасен 
беше само параклисът, който багерите не посмяха да съборят. 
Две години след началото на акцията в Ставри Димитрово са останали едва 15-тина сгради. По думите на 
зам.-кмета на Любимец има около 7 законни постройки, за други 4 - 5 се водят дела. 
Сградата на някогашното училище в някогашното село Ставри Димитрово е една от малкото, за които 
съдът се произнесе, че е законна. Днес собствениците възстановяват съборената си ограда. Но след 
багерите в Ставри Димитрово вече почти няма жива душа, с изключение на няколко къмпингуващи на 
брега на язовира. И те обаче не се радват на лунния пейзаж тук. 
Разчистването на строителните отпадъци тук се бави две години, защото община Любимец няма пари. 
Нужни са около четвърт милион лева. Не е ясно и чия е земята. Има спор дали е на НЕК или е на „Язовири 
и каскади". Просто държавата няма акт за държавна собственост. 
Най-рано строителните отпадъци ще бъдат разчистени догодина, съобщи Нова телевизия. 
 

Източник: news.varna24.bg 

 

Заглавие: Събират едрогабаритните отпадъци разделно 

Линк: http://news.varna24.bg/505121.html  

  

Текст: Във връзка с по-лесното маневриране на сметосъбиращите коли и безпрепятственото обработване 
на съдовете за смет - тип "Контейнер" и тип "Бобър", е необходимо гражданите да не паркират в 
непосредствена близост до площадките, обособени за сметосъбиране. С това не само ще се подобри и 
улесни сметоизвозването, но и ще бъде предотвратено нанасянето на евентуални щети върху 
автомобилите, съобщават от пресцентъра на район "Приморски". 
От районната администрация допълват, че на територията на "Приморски" са поставени контейнери за 
разделно събиране на отпадъци с вместимост от 6 куб.метра. Всеки от съдовете е обозначен спрямо 
отпадъците за които е предназначен - едрогабаритни, строителни или растителни. По-обемните 
контейнери са разположени на ул. "Генерал Георги Попов", Вилна зона - ул. 8 - ма, КК "Чайка - 
сп."Генерал Заимов" и СО "Манастирски рид" - до х - л "Геолог". При поставяне на допълнителни 
контейнери и в други части на района, гражданите ще бъдат своевременно информирани.  
 

http://www.cross.bg/dimitrovo-otpadutzi-selo-1422005.html#axzz38H5vQCsI
http://news.varna24.bg/505121.html
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Източник: focus-news.net 

Заглавие: С около 20-25% се увеличава генерирания отпадък през летните месеци в община Бургас 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/07/23/1946604/s-okolo-20-25-se-uvelichava-generiraniya-

otpadak-prez-letnite-mesetsi-v-obshtina-burgas.html  

  

Текст: Бургас. През летния сезон, когато се увеличава населението на Бургас се увеличава с около 20-25% 
и генерирания отпадък, каза в интервю за Радио "Фокус" Павлин Михов, директор дирекция "Околна 
среда" в община Бургас. Той обясни, че от страна на фирмата ангажирана със сметосъбирането и 
сметоизвозването са предприети мерки за подобряване сметосъбирането и сметоизвозването на 
битовите отпадъци и поддържане чистотата в града. "В тази връзка фирмата осигури 2 броя 
сметосъбиращи машини с обем на коша 10 кубика, предвидени за ЦГЧ. Наред с това фирмата осигурява и 
още 4 броя бордови коли, които са за използване на едрогабаритни и строителни отпадъци по сигнали на 
граждани. От март в Бургас се прилага нова система за извозване на строителни и едрогабаритни 
отпадъци. По сигнал на гражданите фирмата осигурява автомобил и хора, които извозват отпадъка 
буквално от сградата, където е ремонта до определеното за целта място. Това касае само отпадъци от 
ремонти в жилища, до 3 кубика. Фирмата осигурява и 600 нови контейнера 1.1 кубични метра с капак, 
снабдени с педал за отварянето им. Опитваме се да налагаме събирането на отпадъци в такъв тип съдове 
с идеята те да са затворени, но има още какво да се желае, защото някои недобросъвестни граждани 
оставят контейнерите отворени. Идеята е те да са затворени и при вятър отпадъците да не се разпиляват", 
каза Михов. За съставните селища и кварталите извън града има 1000 броя нови кофи, които се очакват 
до средата на август. Ще бъдат подменени и около 250 броя улични кошчета за отпадъци най-вече в 
пешеходните зони. От 1 юли фирмата е създала екип от 10 човека за почистване на контейнерните 
площадки, а допълнително има и два дежурни екипа сметосъбирачи за събота и неделя, които са извън 
графика на сметозивозване на съдовете в Бургас. По думите на Михов, тези 2 автомобила през почивните 
дни събират отпадъците и обслужват точки, на които се налага контейнерите да бъдат изпразнени втори 
път за деня. От 1 юни фирмата е с лятно работно време до 15 септември т.е от 4.00 ч. започва 
сметосъбирането и сметозивозването в града. То се извършва ежедневно в града, а в кварталите и 
съставните селища извън градската територия, е веднъж седмично. 
 
 

Източник: globusnews.net 

Заглавие: Ивелина Василева: 1,9 млн. лв. за възнаграждения в МОСВ, 16 млн. лв. за външни услуги  

 

Линк: http://globusnews.net/2014/98022  

  

Текст: 1,9 млн. лв. са разплатените задължения в Министерството на околната среда и водите  по време 
на едногодишното управление на кабинета „Орешарски“. Това заяви  народният представител от ГЕРБ 
Ивелина Василева  на пресконференция за представяне на данни за скандални суми, раздадени от 
министерствата. „Оказва се, че в министерството е кипяла усилена работа и са постигани грандиозни 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/23/1946604/s-okolo-20-25-se-uvelichava-generiraniya-otpadak-prez-letnite-mesetsi-v-obshtina-burgas.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/23/1946604/s-okolo-20-25-se-uvelichava-generiraniya-otpadak-prez-letnite-mesetsi-v-obshtina-burgas.html
http://globusnews.net/2014/98022
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резултати през последната година. Разплатените възнаграждения за постигнати резултати за 
едногодишен период от време възлизат на 1,9 милиона лева”, заяви Василева. Тя допълни, че 
шокиращата сума от 16 млн. лв. са дадени за външни услуги. „ОП „Околна среда“ е спряна от миналата 
година. Скандална е информацията, че договор за използване на външни услуги за 2 месеца възлиза на 1 
млн.лв. Гражданските договори към МОСВ са на стойност 133 хил. лв“, допълни народният представител 
от ГЕРБ-Бургас и зам.министър на екологията през мандата на управление на ГЕРБ. Относно планирането 
на устройствения правилник на Царево тя заяви, че е нает експерт само за два дни, но не е посочена 
сумата, която е получил. 
„Изискахме от министерствата актуална информация за сключените през последната година договори с 
медии. Прозрачност няма. От предоставената информация е видно, че само 12 от всички министерства са 
генерирали грандиозни разходи за медии на стойност 6,2 милиона лева. Резултати от управлението на 
това правителство липсват. Чудно какво са рекламирали отличниците сред министерствата и 
администрациите. Министерски съвет е похарчил 950 000 лева. Министерство на икономиката и 
енергетиката е сключило договори на стойност 1,7 милиона лева. Министерство на земеделието и 
храните е сключило договори на стойност над 2 милиона лева. „Каква информираност и какво 
популяризиране на какви програми, които бяха доведени до абсолютен провал”, попита депутатът. 
Тя даде пример и с два договора, сключени от Министерство на образованието и науката. „Това 
министерство се грижи за официалния партиен вестник „Дума”. Има два сключени договора с вестника за 
поддържане на две страници. Чудно е какво популяризира и промотира Министерство на образованието 
и науката в партийния официоз”, заключи тя. 
„Едногодишното управление на кабинета „Орешарски” струва на българските граждани 10 милиарда 
нови задължения. Това ще плащат българските данъкоплатци от джоба си“, заяви на брифинга депутатът 
Лиляна Павлова. Тя уточни, че ГЕРБ са направили анализ въз основа на детайлен парламентарен въпрос, 
който е бил отправен от екипа на ГЕРБ към министерствата, Министерски съвет по отношение на това в 
рамките на управлението какви са сключените договори, какви са средствата, които са изплатени като 
допълнителни възнаграждения, бонуси, консултантски и други услуги в рамките на държавната 
администрация. „Получената информация е изключително пестеливо представена, от много 
министерства беше отказана такава”, обясни Павлова. 
По данни, изнесени днес от ГЕРБ, общата стойност само на 11 министерства за едногодишния период на 
раздадените допълнителни възнаграждения, бонуси и друг тип награди и стимулирания е над 13 
милиона лева. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Това ще се случи и в България…! 

 

Линк: http://scrap-bg.com/10402/   

  

Текст: Недостигът  на метален скрап в Украйна започва да се усеща още  в началото на това десетилетие, 
когатопоради  редица причини започва да намалява  и силата на събирането на вторични суровини. През 
2013 г. страната е събрала 5,7 милиона тон на скрап, което е и най-малкото количество за  целия 
постсъветски период. През текущата година приходите са склонни да бъде съшо по-малко. Въпреки това, 
скрап цените  на украинския пазар остават стабилни заводите някак започват да бъдат  адаптирани към 
продължаващия недостиг на  суровина. Твърде малкото събиране на скрап не само в Украйна, но и в 
цялото ОНД достига  своя връх през първата половина на изминалото десетилетие . Преди това е било 

http://scrap-bg.com/10402/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

възможно без никакви проблеми да  се произвеждат стотици хиляди тонове суровини  буквално никакви 
усилия. 
Ситуацията на световния пазар на  скрап е доста благоприятна, така че търговците,  не са имали проблеми 
с пазарите. В Украйна има  около 8-10 млн. тона скрап годишно, от които се изнасят около 3,4 милиона 
т,заедно с  Руската скрап, са стигали до  размер до 40 млн. тона годишно. След по-малко от десет години, 
ситуацията  е промена значително . Лесно достъпните  скрап запаси са изчерпани. Постъпленията 
от  индустриална скрап намаляват и това  се дължи на спада в метала. Намалени са  таксите за битови 
отпадъци. Според експерти, терминът актуализация на всички метали е около 25 години, така че сега е 
време да се изпратят за  бракуване   превозните  средства, произведени в началото на кризата от 90-те 
години. По този начин, пазарът започва естествена недостатъчност, която може да продължи до средата 
на следващото десетилетие. 
Подобна ситуация възниква, сега и  цялата ОНД. Според оценки на Руската група “Евраз” през 2013 г. в 
региона са били събрани 32,1 милиона тон на скрап, което е със 7% по-ниско, отколкото година по-
рано. По този начин консумацията на тези суровини намалява само с 3%, до  31.6 милиона 
тона. Анализатори смятат, че  през следващите години недостигът на скрап в страните от ОНД ще се 
увеличи, както и размерът на бъдещия дефицит  ще възлиза  3 000  000-19 000 000 тона на година, в 
зависимост от реалното потребление. 
Тази година на руския пазар скрап е разработено  много сложно положение. Въведените  в експлоатация 
през 2013 г. – “NLMK Калуга”, “Северстал – сортовия завод ”  Balakovo “, “Elektrostal Тюмен” (част от 
“UMMC-Steel” –  Всички от тях  използват като суровина скрап. През последните месеци, по-голямата част 
от руските металургични предприятия оперират планово със скрап поръчки и цените ще се покачват 
постоянно. От началото на второто тримесечие на тази година, средната цена на материала клас 3А в 
различни региони на Русия се увеличи с 500-1000 рубли / тон. В момента, фирмите плащат за такъв скрап 
около 290-330 долара. / тон  CPT (без ДДС) и са принудени да се повиши котировката  дори  и по-висока, 
въпреки прекратяването на растеж в  цени на вътрешния пазар. И ако по-рано износители биха могли да 
купуват скрап в пристанищата на  по-благоприятни условия, отколкото на стоманодобивни предприятия, 
сега е точно обратната ситуация. Междувременно  в допълние,  недостига скрап в Русия само ще 
ескалира. Страната вече е въвела или обявила още десет проекти за изграждане на нови завод , 
въвеждането в експлоатация на които е насрочено за 2015-2017 година. Прогнозирано , това ще доведе 
до увеличаване на използването на желязо, особено в големите интегрирани компании, което ще 
увеличи разходите за производство на стомана. 
В Казахстан съществува подобна ситуация, в която правителството в края на миналата година въведе 
забрана върху износа на скрап, и след това го удължи до края на юни за още шест месеца. Според местни 
източници, през 2013 г. страната е била събрала около 3,5 милиона тона скрап. Вътрешното търсене  от 
казахстанските металургии  в метален скрап се оценява миналата година на 2,8 милиона тона, а в бъдеще 
тази цифра трябва да се увеличи значително. Прекратяване на  доставки на  скрап от Казахстан е най-
големия удар  за  украинските металургични предприятия . Според Държавната комисия по статистика на 
Украйна, през миналата година  този източник представлява почти 97% от украинския внос на 
скрап. Разбира се, делът на доставките от чужбина е  в размер на малко над 4% от общите нужди на 
украинските заводи, но недостига и загубата е много чувствителна. 
Особено в условията на настоящата година положението със скрап в Украйна отново се влоши. Според 
източници от  Асоциацията “Metallurgprom” GP “Ukrpromvneshekspertiza” и “Metal-Courier”, през първата 
половина на 2014 г. скрап снабдяване на националните стоманодобивни предприятия  представляват 
около 75-90% от нуждаещото се. Очевидно, събиране на скрап в Украйна тази година може да падне до 
5,0-5,3 милиона тона.Освен това, ако миналата година износ-внос баланс за скрап в Украйна е почти нула 
(255 300 т за износ и 238 500 тона за внос, според Държавния комитет за статистика), то сега той отново се 
обърна към преобладаването на износа. Само за първите четири месеца на 2014 г. в страната бяха 
изпратени 230 000 тона на метален скрап, докато на обратния поток е само на 252 000 тона, 24,200 тона 
от тях трябваше да се внася от Казахстан, по договори от  преди забраната. 
Румъния и България засега предпочитат да изнасят скрап в Турция, където цените са по-високи, отколкото 
в Украйна. Действително, въпреки недостига на суровини в украинския пазар, няма увеличение на 
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цените. Цените на  скрапа в Украйна са били най-високи през последните няколко месеца в края на 
миналата годинаоколо 290 – 300 щатски долара. / тон без ДДС . През първото тримесечие на 2014 г., 
когато цялата страна е в треска за Независимост и революция в края на февруари е довело до срив на 
националната валута, стойността на скрапа е била стабилна в UAH, но в доларово изражение падна до 
200 долара. / тон и  по-долу. Въпреки това, през април и металургични суровини  са се повишили до 3020-
3070 UAH. / Тон (или около $ 260). Такова огромна стабилност в недостига на суровини може да се дължи 
на няколко фактора. На първо място, необходимостта от украинския стоманен скрап в тази година е 
намалена  значително. Според първите пет месеца на тази година производството на сурова стомана в 
страната е намаляло със 7% в сравнение със същия период на миналата година. Изходната продукция 
на  Interpipe Steel” е намалена  с 25% и Kurakhovskaya “Elektrostal” – 36%. Почти  на празен ход тази година 
работи и друг голям консуматор на  скрап – Донецк Steel Mill . Освен това, стоманодобивните  компании 
просто не виждат необходимост от увеличаване на цената на скрапа точно в момент на  депресия в 
световния пазар на стомана. Украински пазар на скрап не е гъвкав. 
Поради ниската цена на скрап в Турция украинските  търговци   през втората половина на юли 
са  намалили  цените на покупките  в пристанищата, така че те сега  са  на заводско  ниво. Очевидно, цени 
скрап в Украйна няма да издържат в обозримо бъдеще значителни промени. В момента 
преобладаващото  равновесие може да бъде нарушено само от действието на външни фактори. На първо 
място, като значително увеличение на цените за дълги продукти и скрап в Турция. Но засега и това 
изглежда малко вероятно.Търсенето на турскa арматура наскоро намаля  поради нестабилната 
състоянието на националната строителната индустрия, военни действия в Ирак (най-големите купувачи 
на турски стоманени продукти), вноса в Саудитска Арабия и ОА  и  възможното  увеличаване на 
антидъмпингово мито на  САЩ в началото на септември. Следователно цените на дългите  продукти са в 
застой и заводите за  да намалят нивото на използване на капацитета си , намаляват  съответно търсенето 
на скрап. По този начин, в следващите месеци украинските износители на скрап е малко вероятно да се 
създаде достатъчно търсене на суровини, за да изтласкат местните производители на стомана. В същото 
време дългосрочните перспективи на украинския пазар на скрап изглеждат доста разочароващи. 
Настоящата липса на скрап в Украйна е на  по-управляемо ниво в момента , тъй като кризата е намалила 
производството на стомана и неблагоприятната външна среда не позволява пълен капацитет 
на  ”Interpipe стомана”, “Elecrtostal” и Донецк EMRs. Много е вероятно, че електрическите пещи за 
производство на стомана в Украйна просто да нямат бъдеще, защото ще има  хроничен недостиг на 
суровини. И за стоманодобивната промишленост като цяло, както и за  средата на сегашното 
десетилетието и ще остане неуловим мечта, вечния рекорд, който никога няма да бъде счупен. Най-
малко в сегашната украинската държава и настоящата икономическа политика. 

 

Източник: ipernik.com 

Заглавие: Перник Откриха нелегални площадки за скрап 

 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/kriminale/otkriha-nelegalni-ploshchadki-za-skrap  

  

Текст: Контролът, свързан със замърсяването на въздуха ще бъде един от приоритетите в работата на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите. Това заяви директорът на инспекцията Огнян 
Борисов, цитиран от Съперник. „Ще работим много усилено в тази посока като ще бъдем 
безкомпромисни към нарушителите, особено към тези, при 
които се наблюдава нежелание за отстраняването на причината за замърсяването. За краткото време, в 
което съм директор на РИОСВ-Перник, мога да кажа, че вече успях да се запозная с фирмите, които са 

http://www.ipernik.com/
http://www.ipernik.com/novini/kriminale/otkriha-nelegalni-ploshchadki-za-skrap
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сред основните замърсители на въздуха. Има и наложени санкции за допуснати нарушения. Това, което 
ми прави впечатление е, че от страна на фирмите, които са санкционирани се наблюдава желание за 
отстраняването на причините за допуснатото нарушение на нормите, за 
да не бъдат санкционирани в бъдеще. Това е първото ми впечатление от срещата, която имах с 
изпълнителния директор на „Топлофикация Перник”- инж. Кремен Георгиев”, поясни Огнян Борисов. Той 
допълни, че в резултат на засилената контролна дейност от страна на еко инспекцията са открити на 
територията на региона  няколко нелегални площадки за събиране на скрап. В момента в РИОСВ се 
изготвят на- 
казателни актове, в резултат на които ще бъдат наложени глоби.  
Според директора на еко инспекцията, наред с контрола по замърсяването на въздуха, водите и почвата, 
ще продължат проверките по опазването на защитените местности, които се намират на 
територията на двете области - Перник и Кюстендил, ще продължи да се следи дали в земите, които 
попадат в НАТУРА 2000, се извършват само разрешените от закона дейности. 

 


