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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Алуминият поскъпна до 2-седмичен връх 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100447865/aluminiat-poskapna-do-2-sedmichen-vrah                                                                                                                    

  

Текст: Алуминият поскъпна до 2-седмичен връх днес в Лондон, като това бе предизвикано от 
понижаването на нивото на запасите от метала за седми пореден ден до най-ниското им ниво от 2012-а 
година насам. По данни на Лондонската борса за метали (London Metal Exchange) наличните запаси от 
метала са 4,91 млн. тона. В същото време европейските пазари се възстановиха от двете поредни 
седмици на понижения, след оттеглянето на руските войски от границата с Украйна. 
3-месечните фючърси на алуминия поскъпнаха с 0,5% до ниво от 2035 долара за тон след обяд на 
Лондонската борса за метали, като преди това достигнаха до дневен връх от 2042 долара, което е най-
високата стойност за метала от 25-и юли насам. 
Медта за доставка след 3 месеца също поскъпна с 0,2% до цена от 7006 долара за тон в Лондон, а в Ню 
Йорк септемврийските фючърси нараснаха с 0,3% до ниво от 3.1815 долара за един паунд. 
Оловото, цинка и никела също поскъпнаха, а калаят отстъпи. 

 

 

Източник: pia-news.com 

Заглавие: Общината е сключила договор с фирма за безвъзмездно предаване на отпадъци 
Линк: http://pia-news.com/obshtinata-e-sklyuchila-dogovor-s-firma-za-bezvazmezdno-predavane-na-

otpadatsi/                                                                                                                 

  

Текст: Община Панагюрище вече има сключен договор с една фирма за безвъзмездно предаване на 
разделно събирани отпадъци от домакинствата, в изпълнение разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците, съобщават от общинска администрация. 
В съобщението се казва още, че Министерството на околната среда и водите е съставило указания, с 
които временно се регламентира възможността на физическите лица да продължат да предават битови 
отпадъци от черни и цветни метали  на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците . Припомняме, че тази възможност бе изключена с влизането в сила 
на промените в Закона за управление на отпадъци от средата на юли. 
 

 
 

http://bnr.bg/finance/post/100447865/aluminiat-poskapna-do-2-sedmichen-vrah
http://pia-news.com/obshtinata-e-sklyuchila-dogovor-s-firma-za-bezvazmezdno-predavane-na-otpadatsi/
http://pia-news.com/obshtinata-e-sklyuchila-dogovor-s-firma-za-bezvazmezdno-predavane-na-otpadatsi/
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Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Над 86 тона отпадъци извозени от три незаконни сметища в Русе 
Почистването е наложително заради международното състезание по триатлон 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/nad-86-tona-otpadyci-izvozeni-ot-tri-nezakonni-smetishta-v-ruse-32615.html                                                                                           

  

Текст: Повече от 86 тона отпадъци са извозени от незаконните сметища в Русе, сочи справката за 
извършената работа от ОП "Паркстрой" - Русе за изминалия месец юли. Най-голямо е количество, 
натоварено от гудроновата яма до Телеугояване, след което теренът е подравнен. 
37.700 т пък са отпадъците, премахнати от нерегламентираното сметище на ул. "Якоруда" и ул. "Адм. 
Рождественски". Повече от тон и половина боклуци са изхвърлени от терените до гаражите на бл. 
"Марица" и бл.13 в кв. "Дружба" 3. 
Над 27 000 дка бурени и храсти пък са изрязани за предходния месец от отдел "Озеленяване и 
лесопаркове" към ОП "Паркстрой". Почистената тревна растителност е от терени по пътя Русе - Николово, 
Русе - кв. Средна кула, бул. "България" (от Гредови мост до пв. Охлюва"), Асфалтова база кв. "Кулата"- 
магазин "Джъмбо", Лесопарк "Липник" и прилежащите терени, малкото езеро в лесопарка, гробищен 
парк в с. Бъзан. Почистването  бе наложително за провеждане на международното състезание по 
триатлон, както и премахване на бурени и храсти от частен изоставен парцел в "Дружба" 3. 
От Отдел "Цветопроизводство и декоративен разсадник" през юли са засадили 2000 бр. разсад. 
Извършвани са дейности по поливане на открити площи, плевене, окопаване и фрезоване, косене на 
бурени, плевене и изхвърляне на отпадъци. 

  

Източник: novinitednes.net 

Заглавие: Продължава строителството на претоварна станция за отпадъци в Тервел 
Линк: 

http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%

D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1

%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB                                                                                                                   

  

http://www.kmeta.bg/nad-86-tona-otpadyci-izvozeni-ot-tri-nezakonni-smetishta-v-ruse-32615.html
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://www.novinitednes.net/article/region/Bnr.bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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Текст: Съоръжението е част от проекта за изграждане на Регионално депо за отпадъци край село Стожер. 
След проведена процедура за обществена поръчка е сключен договор за доставка на техника за 
съоръжението, съобщиха от добруджанската община.  Предстои да бъдат доставени преса, метални 
контейнери и товарен автомобил за претоварната станция. Тук ще се събират отпадъците от община 
Тервел и община Никола Козлево, област Шумен. Годишно тук ще се получават и пресоват по 4500 т 
отпадъци, които след това ще се извозват в специални контейнери до депото в Стожер. Общият размер 
на инвестицията за изграждането на претоварната станция край Тервел е над 2 милиона лева. На 
площадката ще има битова сграда с контролно-пропускателен пункт, гараж и автомивка, дезинфекционна 
вана, кантар за автомобили. Стойността на специализираната техника, която ще бъде доставена от фирма 
в Бургас, е 250 000 лева, уточниха от община Тервел. Теренът около площадката на претоварната станция 
ще бъде залесен с иглолистни и широколистни дървета. Припомням, че проектът за изграждане на 
регионално депо за отпадъци край Стожер е на стойност над 38 милиона лева. Съоръжението ще 
обслужва всичките осем общини в Добричка област и шуменската Никола Козлево. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Бодра смяна в завода за метали 
 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-12&article=502068      

                                                                                                              

  

Текст: Младежи трупат опит в Комбината за цветни метали край Пловдив. Заводът вече има проект за 
дуално обучение с Професионална гимназия "Цар Иван Асен II". Целта му е да се осигури квалифициран 
ремонтен персонал за всички фирми от КЦМ 2000 Груп. Важна за младежите е и друга инициатива под 
тепетата.   
Икономическа зона "Тракия" може да стане и образователен център. Това ще позволи да се наемат хора 
без опит, които да получават професия. В Гоце Делчев пък много млади хора, търсещи работа, имат шанс 
да я намерят в предприятието на германския предприемач Бертрам Ролман. В момента "Пирин - Текс" 
дава хляб на над 2400 души. През миналата учебна година в обучението се включиха и доста младежи 
със средно образование, търсещи професия. Собственикът на най-голямата шивашка фирма в България 
иска по този начин да има подготвени кадри за своето предприятие. 

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Разкриха незаконен пункт за цветни метали при осъществяване на крупна сделка 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1308980                                                                                                                    

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-12&article=502068
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1308980
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Текст: На 8 август 2014 година за времето от 11:00 до 14:00 часа на територията на община Червен бряг е 
проведена специализирана операция съвместно със служители на РИОСВ - Плевен по 
линия  "Протоводействие и превенция на криминални и икономически престъпления". 

В имот в землището на село Чомаковци, собственост на 30-годишен, са открити да се съхраняват 
върху  асфалтова площадка обгорели медни проводници, а върху работещ електронен кантар са 
намерени поставени оловни плочи. До кантара е установен бележник с дата 8 август 2014 година и 
вписани в него данни, както следва: мед - 4310.00 кг. и олово 1911.00 кг. 

Близък на собственика на имота, е обяснил пред проверяващите, че складираните черни и цветни метали 
са собственост на софийска фирма и са транспортирани от базата на фирмата. За отпадъците не е 
представен документ за произход. Имотът не притежава разрешение за търговия с черни и цветни 
метали. 
  
За извършената  проверка е съставен констативен протокол от служител на РИОСВ - Плевен, а на 30-
годишния е съставен акт за административно нарушение на основание чл. 133, ал.3, т.3  от Закон за 
управление на отпадъците. 

 

 

Източник: faragency.bg 

Заглавие: Хванаха крадци на метали 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/hvanaha-kradtsi-na-metali/#.U-m4deN_tQY                                                                                                               

  

Текст: Полицаи хванаха крадци на метали в района на улиците «Сливница» и «Дебелт». Там служители от 
Първо Районно управление «Полиция» - Бургас спрели за проверка криминално проявени мъже на 30 и 
35 години. Те носели със себе си прободен трион, електрожен, меден казан, две връзки ключове и други 
инструменти, за произхода на които не могли да дадат адекватно обяснение. Установено е, че вещите са 
обект на кражба, осъществена от избено помещение, разположено на ул. «Дебелт», в което е 
проникнато, чрез отключване с подбран или подправен ключ. Мъжете са задържани за срок до 24 часа. 
По случая е образувано досъдебно производство. 

 

http://faragency.bg/bg/hvanaha-kradtsi-na-metali/#.U-m4deN_tQY

