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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Жекова не очаква размразяване на плащанията по Оперативна програма "Околна 
среда" преди октомври  
Това каза тя в интервю за БТА 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2653                                                                                                                              

  

Текст: Министър Светлана Жекова не очаква размразяване на плащанията по Оперативна програма 
"Околна среда" преди октомври. Амбицията е новата ОП"Околна среда" да бъде одобрена до ноември, 
каза в интервю за БТА Жекова. 
Жекова обяви, че преди дни ЕК е представила коментарите си по проекта на ОПОС /2014 - 2020 г./, който 
беше изпратен на службите на комисията на 6 юни 2014 г. Предстои в рамките на месец да се подготви 
позиция по забележките, на базата на която преговорите с ЕК да бъдат доведени до успешен край. 
Амбицията е програмата да бъде одобрена до месец ноември. 
Спиридон Александров вече не е ръководител на Управляващият орган на Оперативна програма "Околна 
среда". За това място е определена Яна Георгиева, каза още министърът. 
Цялото интервю може да видите тук. 
 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: 6 площадки приемат вторични суровини в Благоевград 
 

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

green/6_ploshtadki_priemat_vtorichni_surovini_v_blagoevgrad-250711.html                                                                                                     

  

Текст: Благоевград. 6 са лицензираните площадки в Благоевград, които отговарят на новите законови 
изисквания за предаване на черни и цветни метали, обявиха от общината. Пунктовете, в който срещу 
декларация за произход ще могат да се връщат вторични суровини, са в квартал 248, района на ЖП 
гарата, местността „Старата гара", върху имот №9050, на ул. „Вихрен" в района на Първа промишлена 
зона и в село Зелендол. 
След последните промени в законодателството отпадъците с битов характер ще бъдат изкупувани само 
срещу декларация за произход, а тези с промишлен – само след представяне на сертификат. Това е една 
от мерките за предовратяване на кражбите на паметници, пътни знаци, мантинели, метални капаци от 
шахти, стълбове, кабели, тръби или други елементи от водопреносната система. 
Фирмите, които притежават лицензите за управление на площадките, обявени от Регионална инспекция 
по околната среда и водите-Благоевград, са ЕТ „Инвикто-Христо Миленков", „Росиво" ООД, „Ровотел 
Стийл" ООД, „Скрино" ЕООД, „Феникс Благоевград" ООД и „Унитрейд Благоевград" ЕООД. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2653
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2652
http://www.standartnews.com/biznes-green/6_ploshtadki_priemat_vtorichni_surovini_v_blagoevgrad-250711.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/6_ploshtadki_priemat_vtorichni_surovini_v_blagoevgrad-250711.html
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Източник: vsekiden.com 

Заглавие: Мисия „Рециклиране“ – невъзможна 

Линк: http://www.vsekiden.com/156633        
                                                                                                                 

  

Текст: Не ни е писано да живеем като в белия свят и това си е. Каквото и да подхванем да правим като 
„на Запад", все не ни се получава. Вече над 10 години ни възпитават колко е „европейско" да събираме 
боклука разделно и да рециклираме. Дори сложиха разноцветни контейнери тук-там из страната, на 
които с големи букви е указано кое къде да изхвърляме. Даже разлепиха и бележки какви солени глоби 
ни чакат, ако дръзнем да пуснем пластмасова бутилка при банановите кори и черупките от яйца. 
И се втурна народът да рециклира. Или поне тази част от него, която имаше достъп до лъскавите жълти, 
зелени и сини кофи. А на останалите, на които не им бе оказана честта да имат специални контейнери до 
блока си, от години им се втълпява, че не са никакви европейци, щом хвърлят на едно място кутии от 
консерви и стари вестници. 
Така и най-драпащият към западните нрави българин няма никакъв шанс да се похвали колко културен е 
станал. За сметка на това скептиците тържествуват: и без това ме мързи да разделям боклука, като има 
една кофа, ми е по-лесно, обясняват те без свян пред замърсената природа. А вечните оптимисти си 
правят разходки до съседния квартал заради няколко шишета. Само и само да станат европейци. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: На световния пазар има дефицит на мед 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                                                                                                          

  

Текст: През първата половина на  2014 г. световният пазар е в състояние на дефицит на мед в размер от 
70 хиляди тона,според ICSG. Анализаторите  от  BofA / Merrill Lynch, споделят  че отслабването на 
премиите за доставка на мед е  барометър на търсенето на физическите сделки с мед  – това съответно 
са  сигнали, че цената на фючърсите на медта може скоро да падне.  През последните седмици, се 
наблюдава спад на европейските и американските пазари , което се дължи на факта, че сезонното лятно 
забавяне в индустрията се усложнява със загрижеността на потребителите за икономическите 
перспективи в святовен мащаб.Отслабването на  физическата търсенето вероятно ще доведе до по-ниски 
цени на металите. Според експерти, в началото на септември цената на медта ще започне низходящ 
тренд.   
 

 

 

http://www.vsekiden.com/156633
http://scrap-bg.com/10605/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Ферохром – стабилно търсене 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                                                                                                          

  

Текст: Европейския  спот пазар на  ферохрома, набира скорост през първата половина на август  и е 
вероятно да се консолидира през септември, когато производителите започват  да се връщат от почивки. 
Като цяло в Европа, търсенето от страна на производителите на неръждаема стомана е доста стабилено 
през последните месеци. Цената на високото съдържание на въглерод ферохром (Cr 60% мин Si 2% макс C 
8.6%) варира от $ 01.05-01.07 за паунд. Нисковъглеродна сплав се продава за $ 02.08-02.11 за паунд. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Ще събират по домовете отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване в Бургас 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=770582%AE=1                                                                                                                            

  

Текст: Бургас. Община Бургас съобщава, че на 25.08.2014 г. /понеделник/ мобилни екипи на фирма 
"Сплавкомерс" АД ще събират по домовете отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване. Тази услуга се извършва по заявка, направена на e-mail: order@makmetal.eu или на телефон: 
0887 771 973, както и на безплатния Национален телефон: 0800 14100. Изпълнението на заявките е 
безплатно! 
"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е оборудване, образувано в 
резултат на жизнената дейност на хората по домове, административни, социални и обществени сгради, 
от търговски и индустриални обекти или други източници - ел. печки, перални, хладилници, телевизори, 
компютри, монитори и др. 

 

Източник: novinar.bg 

Заглавие: Задържаха крадци на части от жп линия 
 

Линк: http://novinar.bg/news/zadarzhaha-kradtci-na-chasti-ot-zhp-liniia_NDc0NTs1Ng==.html                                                                                                                            

http://scrap-bg.com/10586/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=770582%AE=1
http://novinar.bg/news/zadarzhaha-kradtci-na-chasti-ot-zhp-liniia_NDc0NTs1Ng==.html
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Текст: Крадци на метали са били заловени в Пернишко, Самоковско и Хасковско. Първият арест е на 
апаши, които отмъкнали елементи от жп линията Перник - Волуяк, съобщи говорителят на МВР в Перник. 
По думите му бандитите са тарашили за болтове, гайки и съединителни планки в периода юли-август в 
района на пернишкия квартал "Рудничар". Справка с архива на МВР показала, че двамата са криминално 
проявени и са свързани с кражби и нанасяне на телесна повреда. Междувременно в Самоков полицаи 
задържаха камион с 1,5 тона метални отпадъци, за които шофьорът не могъл да покаже документи. 
Товарният автомобил бил спрян за проверка в сряда в местността Мечката. Пред униформените мъжът 
зад волана обяснил, че кара стока към София. Полицаите започнали оглед, при който открили голямото 
количество черни и цветни метали. 
В Хасковско пък крадци свиха почти цялата релсова линия между жп гарата на село Нова надежда и 
спирката при село Константиново. Бандитите се издирват от полицията. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Полицаи от Самоков задържаха камион с 1.5 тона метални отпадъци без документи 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/21/1956777/politsai-ot-samokov-zadarzhaha-kamion-s-

15-tona-metalni-otpadatsi-bez-dokumenti.html                                                                                                                           

  

Текст: Самоков. Полицаи от Самоков задържаха камион с 1.5 тона метални отпадъци без документи, 
съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-София. Вчера, по време на провеждане на полицейска операция 
за ограничаване на щетите от незаконен дърводобив и установяване на нарушения служители на 
Районно управление-Самоков спрели за проверка в местността „Мечката” товарен автомобил „Ивеко”, 
пътуващ към столицата. При проверката полицаите установили, че с автомобила се транспортират около 
1.5 тона отпадъци от черни и цветни метали без документи за произход, а също така и, че водачът не 
притежава съответните разрешителни документи. Товарният автомобил е иззет заедно с товара и оставен 
на съхранение в двора на районното управление. По случая е образувана преписка за извършено 
престъпление по чл. 234 от Наказателния кодекс. Уведомени са районната прокуратура в Самоков и 
РИОСВ. 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/08/21/1956777/politsai-ot-samokov-zadarzhaha-kamion-s-15-tona-metalni-otpadatsi-bez-dokumenti.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/21/1956777/politsai-ot-samokov-zadarzhaha-kamion-s-15-tona-metalni-otpadatsi-bez-dokumenti.html

