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Източник: capital.bg 
 

Заглавие: КЦМ завърши инвестиция за 260 млн. лв. 
В новите заводи за олово и цинк ще бъдат вложени още 150 млн. лв. до 2017 г. 
 

Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/11/05/2413605_kcm_zavurshi_investiciia_za_260_mln_lv/       

  

Текст: Най-голямата инвестиция в цветната металургия за последните години вече е факт - КЦМ 
приключи с първия етап на проекта си за технологично обновяване и разширяване на производството, в 
който са вложени общо 262 млн. лева. В момента двата нови завода край Пловдив - за производство на 
олово и за цинк, работят в режим на пускови изпитания. Това съобщи в сряда Румен Цонев - главен 
изпълнителен директор на собственика "КЦМ 2000" на колегите си от цялата страна, които бяха дошли в 
Пловдив, за да отпразнуват заедно професионалния си празник - Деня на металурга. 
Седем години след старта 
Заводите за цинк и олово са изградени преди повече от 50 години. Планът за новите мощности е от 2007 
година. Тогава в техническите и икономическите отдели на КЦМ е формулирана целта: повишаване на 
енергийната ефективност, използване на повече вторични суровини вместо руди и опазване на околната 
среда. Днес металургичната компания използва с 35% по-малко енергия (която е 40% от себестойността 
на метала), намалява емисията на парникови газове с 50%, общата емисия на газове от оловното 
производство ще бъде с 10 пъти по-ниска от досегашната. 
Финансирането е договорено преди четири години. Общо е за 95 млн. евро, като кредитът е осигурен 
поравно от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк. Срокът му е 11 
години с 2.5-годишен гратисен период. В момента кредитополучателят вече погасява главницата на този 
заем. По програма "Конкурентоспособност" са привлечени още 1.5 млн. лева държавни средства. 
Останалата част от инвестицията е направена чрез реинвестиция на печалбата на металургичната 
компания. Приходите на КЦМ за 2013 г. са 647 млн. лв., а печалбата е 41 млн. лв. 
Строителството започва през 2012 г., като заради кризата първоначалният план е леко свит. 
Защо се прави 
Румен Цонев не пести прилагателните за новата инвестиция - според него тя е най-високото технологично 
постижение в света в областта на цветната металургия. На специализиран език промяната звучи така: пещ 
за рециклиране на цинк от отпадни прахове на стоманодобива, инсталация за преработка на велцокиси 
до цинк, ново оловно производство, пречиствателни инсталации за газовете и водата от 
производствените мощности, нов завод за кислород с компресорна станция за въздух. Досега 
използваните 35 000 тона кокс се заменят само с 1600 тона въглища плюс природен газ и кислород. 
Около 30% от ресурса ще е вторични суровини, а не руда, което свива разходът на енергия с една трета. 
Капацитетът на новия оловен завод е 71 000 тона метал годишно, а на цинковия е 75 000 тона годишно. 
Смисълът на инвестицията е, че търсенето на цинк и олово в света растат и новото потребление може да 
бъде поето и от българския завод, който и сега работи основно за износ - към ЕС и Турция. 
Още 100 млн. долара 
Вторият етап от инвестиционния план на КЦМ всъщност започна през 2013 година. Той включва нова пещ 
за преработка на шлаката от новия оловен завод, инсталация за очистване на разтворите от цинковото 
производство, нов електролизен цех. Очистването на суровините за производството на цинк ще означава 
извличане на редки метали като индий и германий, т.е. нов допълнителен бизнес. 
Според заместник-председателя на съвета на директорите на "КЦМ 2000" Васил Начков вторият етап ще 
струва над 100 млн. долара, а за финансирането ще бъдат използвани отново собствените печалби, но се 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/11/05/2413605_kcm_zavurshi_investiciia_za_260_mln_lv/
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обмисля и емитиране на облигационен заем и привличане на още финансиране от банки средства. 
Финалът на инвестицията ще е 2016 или 2017 година, прогнозира Никола Добрев, който е председател на 
съвета на директорите на "КЦМ 2000". Компанията възнамерява да запази общия числен състав на 
персонала на групата фирми от 1800 души, но добавената стойност, създавана от хората, работещи в 
новите заводи за олово и цинк, ще нарасне повече от 2 пъти. 
Извън металургията групата контролира и целия добив на цинк и олово в страната, т.е. суровините са 
гарантирани. Заедно с добивното  поделение служителите са над 3000. Освен това КЦМ е сред малкото 
успешни приватизационни сделки с РМД. 
 
 
 
 

Източник: infostock.bg 
 
Заглавие: Спад в цената на индустриалните метали и петрола 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/60157-spad-v-tsenata-na-
industrialnite-metali-i-petrola        
 

  

Текст:  Никелът се търгува близо до най-ниските си ценови нива от една седмица насам и е с най-голям 
спад сред индустриалните метали, пише Вloomberg 
Никелът поевтиня  с 1.6% на Лондонската метална борса до $ 15 043 за тон. Алуминият за доставка след 
три месеца поевтиня  с 1.2 на сто на Лондонската метална борса до  $ 2 037 за тон. Цинкът поевтиня  с 
0.7% до $ 2 235 за тон  
Медта в Лондон поевтиня с 1 на сто до $ 6 580.75 за тон. В Ню Йорк фючърсите на метала за доставка през 
декември поевтиняха с 1.2 на сто до $ 2.983 паунд 
Петролът WTI за доставка през декември  поевтиня с 64 цента до $ 76.55 за барел в електронната 
търговия на New York Mercantile Exchange. Цената падна с $ 1.59 до $ 77.19 вчера, 4 ноември. Цените на 
суровината са намалели с 22 на сто през тази година 
Петролът Brent за доставка през декември поевтиня с 95 цента, или 1.2 на сто, до $ 81.87 за барел на 
лондонската борса ICE Futures Europe. Цените са се понижили с 26% през 2014 г. Европейският суров 
петрол се търгува с премия от $ 5.30 спрямо WTI 
Царевицата за доставка през декември поевтиня с 0.7% до $ 3.62 за бушел на борсата в Чикаго. Соята за 
доставка през януари поевтиня с 0.3 на сто до $ 10.07 за бушел. Пшеница за доставка през декември 
поевтиня с 0.2% до $ 5.2925 за бушел 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие:  „Биовет“ ще прави инсинератор за опасни отпадъци, обсъждането е в петък 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352884           
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/60157-spad-v-tsenata-na-industrialnite-metali-i-petrola
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/60157-spad-v-tsenata-na-industrialnite-metali-i-petrola
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352884
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Текст:  Разградският клон на „Биовет“ ще изгражда инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци 
чрез изгаряне – това става ясно от уведомление, публикувано на сайта на община Разград. В него се 
отправя покана към всички заинтересовани физически и юридически лица да участват в общественото 
обсъждане на доклада за оценка на въздействието на околната среда. То е насрочено за 10,00 ч. на 7 
ноември, петък, в зала 102 на община Разград. 
В обявата се уточнява, че докладът за ОВОС за изграждането на инсинератора е на разположение на 
интересуващите се в стая 103 на община Разград всеки работен ден до деня на обсъждането. 
 

 
 
 
Източник: news.vratza.com 
 
Заглавие: Изграждат цех за отпадъци от ядрени мощности 
 

Линк:  http://news.vratza.com/?id=2104759&adate=          

   

 
 
Текст: Започна изграждането на цех за раздробяване и дезактивация, дело на групата за управление на 
проектите "Извеждане от експлоатация - Национално хранилище" в Държавно предприятие 
"Радиоактивни отпадъци". Строителството на съоръжението се финансира от Международния фонд 
"Козлодуй". Той включва проектиране, изграждане на сграда, доставка, изпитания и пускане на машини 
за раздробяване на повърхностно радиоактивно замърсени материали, както и на оборудване за суха, 
водна, химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на 
блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй". След преминаването на материалите през цеха те ще се опаковат в 
палети и ще се насочват към съоръжението за измерване и освобождаване от регулаторен контрол. 
Целта на проекта е да се изгради съоръжение за безопасно, ефективно технологично и финансово 
управление на материалите, получени в процеса на извеждане от експлоатация. На този етап се планира 
цехът да бъде финализиран и предаден за експлоатация през месец март 2017 година, съобщиха от 
Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци". 

 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Съдът потвърди парична санкция на фирма, изхвърляля нерегламентирано отпадъци 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352748        

   

http://news.vratza.com/?id=2104759&adate=
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352748
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Текст: Шуменският административен съд е потвърдил санкция наложена от РИОСВ, с решение от 3 
ноември. 
Санкцията е наложена след извършена проверка от експертите на екоинспекцията в края на септември 
2013 г., по подаден до МОСВ сигнал за извършено нарушение. Глобеното дружество„Агрострой" е 
санкционирано с 2 000 лв. Проверяващите установили нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни 
керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) на 
неразрешено за това място - в частен поземлен имот в землището на Плиска. Количеството на 
изхвърления неопасен отпадък е 194,2 тона. 
Решението на съда е окончателно. 
 

 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Най-честите посегателства по подвижния състав на БДЖ са кражбите на метали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352600       
 

 

Текст:  Посегателствата и кражбите по железопътните линии и по подвижния състав на БДЖ от началото 
на тази година са на стойност над 1 милион и половина лева. Най-честите случаи на набези са замеряне 
на влакове с камъни, кражби на елементи от железопътните релси и на части от локомотиви и вагони. От 
началото на годината има и 11 случая на умишлено поставяне на предмети върху железния път, които са 
довели до повреди по локомотиви и мотрисни влакове. 
Най-честите посегателства по подвижния състав на БДЖ са свързани с кражби на метали каза директорът 
на компанията Християн Кръстев: 
"На товарните влакове най-вече е спирането на влаковете по междугарията - дали с препятствия, дали 
поставени камъни, дали гуми и кражба на това, което возим като желязо. Другите кражби по 
пътническите влакове са кражби на цветни метали, на всякакви метални части, които могат да бъдат 
демонтирани бързо". 
Кражбите в БДЖ от началото на годината струват на компанията половин милион лева. Посегателствата 
върху железопътната инфраструктура са на стойност над 1 милион лева. Друг сериозен проблем и като 
финанси и като безопасност за пътниците е хвърлянето на камъни по движещи се влакове. 
"Имаме 49 случая от началото на годината. Едно предно стъкло мога да ви кажа, че струва само 8000 
лева. Едно странично стъкло струва 2000 лева. Отделно и комфортът на пътниците е нарушен. Да не 
говорим, че може да има пострадали хора. Има двама пострадали със замерянето на камъни, може да 
убият и човек", допълни Кръстев. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352600
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За да се справят с големия брой кражби, от БДЖ са увеличили броя на охранителите и слагат камери на 
местата с най-чести посегателства. В резултат на предприетите мерки кражбите през тази година са 
намалели с 50% в сравнение с миналата година. 

 
 
 
 
Източник: pia-news.com 
 
Заглавие: Фирма от Панагюрище санкционирана от РИОСВ заради липса на разрешително за дейности с 
отпадъци 
На „Синсинати” ЕООД, гр. Панагюрище е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. 

 
Линк:  http://pia-news.com/riosv-sanktsionira-firma-ot-panagyurishte-zaradi-lipsa-na-razreshitelno-za-
dejnosti-s-otpadatsi/         

   

 
 
Текст: Фирма от Панагюрище бе санкционирана от РИОСВ  за търговия без разрешително. Това стана в 
рамките на рутинните проверки, извършвани от екоинспекцията. 
През октомври експертите на РИОСВ извършиха 92 проверки в 84 промишлени обекта на територията на 
областПазарджик. Дадени са 69 предписания за отстраняване на несъответствия с екологичното 
законодателство. Издадени са две наказателни постановления. На фирма „Синсинати”ЕООД, гр. 
Панагюрище е наложена имуществена санкция от 7 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за 
извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешително. За изпускане на отпадъчни води със 
съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително за 
заустване е наложена санкция от 1 000 лв. по Закона за водите на фирма „Тейк Енерджи”ЕООД, с. 
Гелеменово. / бензиностанция с автомивка / 
Акцент в контролната дейност на инспекцията бяха проверките за изпълнение на условията в 
разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. След извършени 
реконструкции на Пречиствателната станция за отпадни води и пречиствателно съоръжение са отменени 
текущите месечни санкции на фирма „Дуропак Тракия“АД, гр. Пазарджик и фирма „Огняново 
Уайнъри“ООД, с. Огняново. Взетите водни проби показват, че отпадъчните води на обектите отговарят на 
индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Комплексните разрешителни. 

 
 
 
 
 
Източник: parvomai.net 
 
Заглавие:  Мургавелник свива селскостопански инвентар, превръща го в скрап 

Линк:  http://parvomai.net/news/171150/Murgavelnik-sviva-selskostopanski-inventar-prevrastha-go-v-
skrap            

http://pia-news.com/riosv-sanktsionira-firma-ot-panagyurishte-zaradi-lipsa-na-razreshitelno-za-dejnosti-s-otpadatsi/
http://pia-news.com/riosv-sanktsionira-firma-ot-panagyurishte-zaradi-lipsa-na-razreshitelno-za-dejnosti-s-otpadatsi/
http://parvomai.net/news/171150/Murgavelnik-sviva-selskostopanski-inventar-prevrastha-go-v-skrap
http://parvomai.net/news/171150/Murgavelnik-sviva-selskostopanski-inventar-prevrastha-go-v-skrap
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Текст:  Сигнал за откраднат селскостопански инвентар от двора на къща в Крумовград е подаден вчера в 
полицейското управление. При организирани издирвателни действия е установен извършителят на 
кражбата – Х.С. /20/. Откраднатите предмети са били намерени в пункт за вторични суровини и иззети. 
Работата по случая продължава. Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР. 


