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Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Произвеждаме повече цветни метали от стомана 
България държи 13,8% от добива на мед в ЕС, 5,2% от оловото и 3,7% от цинка 
 

Линк: http://pressadaily.bg/publication/59294-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/     

  

Текст: България вече произвежда повече мед, цинк и олово, отколкото стомана. В момента цветната 
металургия дава 80% от продукцията в сектора. Това показват данните на Българската асоциация на 
металургичната промишленост (БАМИ), изнесени по повод днешния празник на металурга. 
До 1989 г. „Кремиковци“, „Стомана“ и „Промет“ лееха около 3 млн. тона стомана, през 2001 г. 
производството падна на 2 млн. тона годишно, а след спирането на „Кремиковци“ през 1998 г. 
продукцията се сви на 500 хил. тона. 
В същото време продаваме все повече мед, олово и цинк, което е резултат от големите инвестиции в 
бранша. Само през 2013 г. например са вложени 200 млн. лв. в нови мощности и технологии. 
В момента България държи 13,8% от производството на анодна мед в ЕС, 5,2% от оловото и 3,7% от цинка. 
„Хубавото е, че това са скъпи метали, чието търсене расте в световен мащаб, коментира изпълнителният 
директор на БАМИ Политими Паунова. Тон мед на Лондонската метална борса струва 7-8 хил. долара, 
докато тон арматурно желязо е около 200 долара. 
Въпреки трудната икономическа среда и скъпия ток българската металургична промишленост има 
съществен дял в общата промишлена продукция. За 2013 г. в сектора е произведена продукция за около 7 
млрд. лв. Тя формира около 15% от износа, а производителността на труда е 3 пъти по-висока от средната 
за страната. Предприятията ни работят предимно с вносни концентрати и въпреки това успяват да са 
конкурентни, отбеляза Паунова. Това показвало колко напред са в технологично отношение.  
 
 
 

 
Източник: pleven.topnovini.bg 
 

Заглавие: Възможен е скок до 30% на таксата за битови отпадъци 
 

Линк: http://pleven.topnovini.bg/node/551493      

 

http://pressadaily.bg/publication/59294-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/59294-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/59294-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/59294-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/59294-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://pleven.topnovini.bg/node/551493
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Текст:  Каквато и методиката да бъде изработена за определяне на таксата за битови отпадъци, остава 
нерешен въпросът за подобни нерегламентирани сметища като това, което е буквално в центъра на 
Плевен. От месеци зад трафопостовете на уличката между Макси център и пазар "Нина" се изхвърлят 
боклуци. Така фирми и граждани сами си "решават" проблема с изхвърлянето на отпадъците.  
Възможно е увеличение на таксата за битови отпадъци до 30%, прогнозира днес председателят на 
Общинския съвет на Плевен Дарин Ангелов. Този свой коментар той направи по повод обсъжданата нова 
методика за определяне размера на таксата за битови отпадъци, която трябваше да е готова още лятото, 
но това все още не се е случило. Има нови изисквания на европейското законодателство, които ни 
налагат разработването на такава методика. Това обаче неминуемо ще доведе до скок в таксата за 
битови отпадъци, обясни Ангелов. Законово всичко трябва да е факт от 1 януари догодина, но нещата се 
бавят. Дори и методиката да бъде приета, едва ли ще има време тя да се гласува в Общинските съвети в 
страната, коментира Ангелов. Затова и от Националното сдружение на общините в Република България 
искат въвеждането на тази методика, когато бъде готова тя, да стане от 2016 г. или 2017 г. т.е. да има 
малко отлагане във времето. От Сдружението дори са предложили свои 3-4 варианта, които да бъдат 
обсъдени в Народното събрание при изготвяне на методиката. 
Към този момент за следващата бюджетна година за Община Плевен няма индикации за повишаване на 
такса смет, увери Дарин Ангелов. 
 

 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 
Заглавие:  Строителството на депо за отпадъци започна край Видин 

Линк:  
http://stroitelstvoimoti.com/%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%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/          
 

 

Текст:  Първа копка бе направена за строежа на регионалното депо за отпадъци край Видин. Старт на 
работата дадоха заместник-кметът инж. Добромир Дилов и Владимир Стоилков, управител на „Аква 
Темпус“ – ЕООД, участник в дружеството „Депо Видин“, спечелило обществената поръчка за изпълнение 
на проекта. 
Депото ще се разпростре върху площ от 22 хектара в местността Рамова ливада. Предвидено е за 20-
годишна експлоатация, като капацитетът му е 516 000 т. Една от клетките е предназначена за строителни 
отпадъци. Годишно ще се обработват 10 000 т такива отпадъци. Ще бъде доставена и инсталация за 
компостиране набитовите отпадъци – годишно по 8000 т. Предвидена е и инсталация за улавяне на 
отделяните газове. 
Помощната инфраструктура включва още монтиране на два кантара, с които ще бъдат измервани 
доставяните отпадъци за преработка. Направени са и сондажни кладенци за нуждите на депото. 
Срокът за изграждането на модерното сметище е 1 година. След това ще бъдат ликвидирани всички 
общински депа в областта. Видинското ще събира сметта на 11-те общини. В него е предвидено да 
работят от 30 до 44 души. С изграждането му в областта започва реолизирането на нова система за 
управление на отпадъците, която ще отговаря на всички изисквания на ЕС. 

http://stroitelstvoimoti.com/%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%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%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%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%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%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%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%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
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Стойността на депото е 20 515 302 лв. Те са осигурени от Еврпопейския фонд за регионално развитие 
чрезОперативна програма „Околна среда“ и от Кохезионния фонд на ЕС. 
Ръководител на проекта за изграждане на депото е заместник-кметът на Видин Добромир Дилов. 
 
 
 
 

Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Медалите в Рио ще са направени от скрап 
За Игрите в Бразилия ще бъдат произведени 4924 златни, сребърни и бронзови отличия от 
рециклиран метал за награждаване на спортисти 

 
Линк: http://pressadaily.bg/publication/59262-
%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-
%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/       

   

 
 
Текст: Медалите за летните олимпийски и параолимшпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. ще 
бъдат изработени от рециклиран метал, съобщиха организаторите. 
Материалът за тях ще дойде от преработени електрически уреди и ще бъдат произведени от Бразилския 
монетен двор. Целта е да се покаже ангажираността на игрите към опазването на природата. 
Държавната компания ще произведе 4924 златни, сребърни и бронзови отличия за награждаване на 
спортисти и още 75 хиляди възпоменателни копия за първите Олимпийски игри, които ще се проведат на 
територията на Южна Америка. 
"Медалите са един от най-важните символи на Олимпийските игри и се радваме, че ще можем да 
разчитаме на Бразилския монетен двор като наш партньор в този уникален за бразилския спорт момент", 
заяви председателят на местния олимпийски комитет Карлос Низман. 
Дизайнът на отличията ще бъде изработен от служители на компанията. Учреждението направи медалите 
за Световните военни игри през 2011 г. и за Панамериканските игри през 2007 г. 
"Олимпийските и параолимпийските игри в Рио са много специални събития, към които не бихме могли 
да останем равнодушни. Надяваме се тези медали да бъдат спечелени от бразилски състезатели", каза 
президентът на Бразилския монетен двор Франсиску Франку. 

 
 
 
 

Източник: bulbox.net 
 
Заглавие: 10 000 лева глоба от РИОСВ - Русе спрямо Община Ценово падна в съда 
 
Линк: http://bulbox.net/details/regioni-ruse/2466468/10-000-leva-globa-ot-riosv-ruse-spriamo-obshtina-
cenovo-padna-v-sada.html       
 

http://pressadaily.bg/publication/59262-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pressadaily.bg/publication/59262-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pressadaily.bg/publication/59262-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pressadaily.bg/publication/59262-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://pressadaily.bg/publication/59262-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://www.rio2016.com/en/news/news/rio-2016-olympic-and-paralympic-games-medals-to-include-recycled-metal
http://bulbox.net/details/regioni-ruse/2466468/10-000-leva-globa-ot-riosv-ruse-spriamo-obshtina-cenovo-padna-v-sada.html
http://bulbox.net/details/regioni-ruse/2466468/10-000-leva-globa-ot-riosv-ruse-spriamo-obshtina-cenovo-padna-v-sada.html
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Текст:  Административен съд - Русе отмени Решение № 73 от 10.06.2014 г., постановено по НАХД № 
82/2014 г. по описа на РС – Бяла, с което е изменено Наказателно постановление № 3 от 03.01.2014 г. на 
Директора на РИОСВ – Русе, с което на П.Г.П. за нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от Закона за управление на 
отпадъците на основание чл.151, ал.2, т.6 от същия закон е наложено административно наказание 
„глоба” в размер на 10 000 лева, като е намален размерът на наложеното наказание. 

 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие:  Двама мъже са задържани за кражба от автосервиз в Сливен 
 

Линк:  http://www.focus-radio.net/?action=news&id=788936           
 

 

Текст:  Двама мъже са задържани за кражба от автосервиз в квартал “Дебелата кория” на Сливен, 
съобщиха от Областната дирекция на МВР. 50-годишният собственик е подал заявление за извършена 
кражба на две скоростни кутии от леки автомобили "Форд" и "Опел", които са се намирали в двора на 
сервиза. От проведените оперативно-издирвателни действия са установени и задържани извършителите. 
Те са криминално проявените и осъждани мъже на 27 и на 33 години от същия квартал. Вещите, предмет 
на престъплението са натрошени и предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Работата 
по досъдебното производство продължава. 
 

 
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=788936

