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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Бизнесът с жици за скрап в криза 

Цветният метал поевтиня с 1 лев у нас 

Линк:  http://novinar.bg/news/biznesat-s-zhitci-za-skrap-v-kriza_NDg5MDs1Mg==.html                      
 

 

Текст: Криза удари бизнеса с медни жици за скрап в страната. Причина за това е рекордният срив на 
цената на медта на световните борси, което дава отражение и у нас. 
Заради това пунктовете са принудени да изкупуват цветните метали на занижени цени. „Цената на медта 
падна много. В началото на годината беше 8,40 до 8,50, а в момента е 7,50 - 7,70 лв.”, обясниха пред 
„Новинар от старозагорска фирма за търговия с метали. В София също се принудиха да свалят драстично 
цените. „Стойността на медта при нас зависи от цената на борсите. 
Заради това в момента има голямо понижение в нея”, допълниха от бранша в София. От асоциацията по 
рециклиране обясниха, че основната причина за намалението в цената на медта е и драстичният спад на 
суровините и основно на петрола. „Влияем се значително и от курса на долара”, изтъкнаха от сектора. 
Въпреки кризата с цената на медта фирмите все пак не търпят сериозни загуби, тъй като залежали 
количества метали няма. 
От бранша казаха още, че у нас има дефицит на суровини и това също оказва влияние. Именно това е и 
причината за момента търсенето да съответства на предлагането, което не е световна тенденция, 
допълниха анализатори. 
„Работим с по-ниски цени и се съобразяваме с цените на борсите, за да не спре изкупуването”, уточниха 
фирми, които членуват в асоциацията по рециклиране. Те подчертаха, че това води до спад на печалбите. 
На световните борси цената на медта падна до най-ниската си стойност за последните пет години във 
вторник. 
Медта за доставка след три месеца поевтиня до 5 936,25 долара за метричен тон на Лондонската борса. В 
Ню Йорк фючърсите на метала за доставка през март поевтиняха с 1,4 на сто до 2,687 долара. 
„През тази година търсенето на мед в Китай ще нараства с най-бавния си темп от 2010 г. насам, а 
производството и предлагането на метала на световните пазари  чувствително ще надвиши търсенето", 
прогнозираха германски анализатори, цитирани от световните медии. 
 
 
 

Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: С 10% повече всяка година са отпадъците в Добрич 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1045801435  
              

 

http://novinar.bg/news/biznesat-s-zhitci-za-skrap-v-kriza_NDg5MDs1Mg==.html
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Текст:  Количеството на образуваните битови отпадъци в Добричка област нараства на годишна база 
с 15,1 на сто - до 84 000 тона, съобщават от териториалното статистическо бюро последните обобщени 
данни за 2013-а. 
Спрямо предходната година битовите отпадъци се увеличават със 78 килограма средно на човек, като 
достигат 485 килограма. 
Добричка област е на 17-о място по образувани битови отпадъци в страната, чието  
общо количество за всички региони към края на 2013 година е 3 135 000 тона.  
В Добричкия регион действат шест депа, които през годината са приели 67 000 тона битови и 7000 тона 
строителни отпадъци. Директно за рециклиране са предадени 5000 тона битови отпадъци, съобщава БТА. 
Предадените в съоръжения за вторично третиране отпадъци достигат 11 000 тона. Населението, 
обхванато с услуги по сметосъбиране, е 93,5 на сто от общото за областта при показател за страната 99,5 
на сто, допълват от статистическото бюро. 
В Добричка област за опазване и възстановяване на околната среда през 2013-а са изразходвани 21 220 
000 лева или с 12,9 на сто повече спрямо година по-рано. Дълготрайните материални активи, свързани с 
опазването на околната среда, към края на 2013-а възлизат на 57 322 000 лева. 
 
 
 

Източник: gustonews.bg 

Заглавие: Глоби за близо 330 000 лева наложи РИОСВ-Пловдив за година 

Линк:  http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=40744                    
 

 

Текст:  За периода от 1.01.2014 г. до 31.12.2014 г. постъпилите суми в РИОСВ - Пловдив от санкции са 218 
595.12 лв. Това става ясно от доклада за дейността на районната инспекция, публикуван на сайта й. 
Цитираната сума е от глоби по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната 
среда ( ЗООС ) и ПМС № 169/ 2003 г. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите 
норми и / или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни 
емисионни норми и ограничения. От тях 174 876.10 лв. са разпределени и преведени на съответните 
общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 
Събрани суми от НАП в полза на РИОСВ-Пловдив 13 6049.87лв., от които 10 8839.90 лв. са разпределени и 
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 
Екоинспекторите в Пловдив са издали Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции 
на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на 
ЗООС и другите секторни закони за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда 
и други секторни закони са на стойност 154 650.00 лв. От тях приходната агенция е събрала едва 24 978.06 
лв. 
 

 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Любомир Петков: Проблемът със забавеното изграждане на регионално депо за отпадъци е 
общ за кметовете в Пазарджишко 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=40744
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Линк:  http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011383/lyubomir-petkov-problemat-sas-
zabavenoto-izgrazhdane-na-regionalno-depo-za-otpadatsi-e-obsht-za-kmetovete-v-pazardzhishko.html                        
 

 

Текст: Пазарджик. Общините Велинград и Ракитово продължават да имат проблеми заради спряното 
финансиране за изграждане на претоварна станция към регионалното депо за битови отпадъци в 
Пазарджик и забавеното изграждане на самото депо. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на 
Община Ракитово Любомир Петков. „Няма разрешение и развитие по този въпрос, а доколкото знам и в 
Пазарджик буксуват нещата”, подчерта той. Според него, проблемът е общ за всички кметове на общини 
в областта. „Новият областен управител обеща, че ще обиколи всички общини и това е един от основните 
въпроси, които и аз ще подложа на дискусия. Разбрах, че общините Панагюрище и Стрелча също имат 
проблем с изграждането на тяхното депо. Това е една бомба със закъснител, която цъка и в един момент 
деветте общини ще се окажат с един и същ проблем – няма да има депа, където да се изхвърлят 
отпадъците. Освен това търпим непрекъснато санкции, които се трупат в годините и не се изпълняват от 
почти никоя община, защото няма средства за това”, обясни Любомир Петков. 
 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: 42-годишен мъж от Бургас е зaдържан за кражба на близо 90 кегове за бира на стойност 7200 
лв. 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011367/42-godishen-mazh-ot-burgas-e-zdarzhan-za-
krazhba-na-blizo-90-kegove-za-bira-na-stoynost-7200-lv.html                       
 

 

Текст:  Бургас. 42-годишен мъж от Бургас е здържан за кражба на близо 90 кегове за бира на стойност 
7200 лв., съобщиха от ОД на МВР-Бургас. Вчера, около 12.50 часа във Второ Районно управление 
''Полиция'' - Бургас е получено съобщение за липсата на близо 90 кегове за бира, съхранявани в складово 
помещение на частна фирма, разположено на ул. ''Янко Комитов''. По данни на управителя на частната 
фирма стойността на нанесената щета е в размер на около 7 200 лв. В резултат на бързите полицейски 
действия е установено, че 42-годишнен мъж с инициали К.К. от Бургас.  
За период от няколко месеца мъжът е изнесъл и предал за скрап в пункт за изкупуване на черни и цветни 
метали 93 кегове с различна марка и вместимост. К.К. е задържан за срок от 24 часа. Работа по случая 
продължава. 
 
 

 
 

http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011383/lyubomir-petkov-problemat-sas-zabavenoto-izgrazhdane-na-regionalno-depo-za-otpadatsi-e-obsht-za-kmetovete-v-pazardzhishko.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011383/lyubomir-petkov-problemat-sas-zabavenoto-izgrazhdane-na-regionalno-depo-za-otpadatsi-e-obsht-za-kmetovete-v-pazardzhishko.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011367/42-godishen-mazh-ot-burgas-e-zdarzhan-za-krazhba-na-blizo-90-kegove-za-bira-na-stoynost-7200-lv.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/13/2011367/42-godishen-mazh-ot-burgas-e-zdarzhan-za-krazhba-na-blizo-90-kegove-za-bira-na-stoynost-7200-lv.html
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Полицията в Сливен задържа четирима младежи за кражба на телефонен кабел на стойност 
1230 лева 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/01/14/2011715/politsiyata-v-sliven-zadarzha-chetirima-
mladezhi-za-krazhba-na-telefonen-kabel-na-stoynost-1230-leva.html                           
 

 

Текст: Сливен. Полицията в Сливен задържа вчера четирима младежи, извършили кражба на телефонен 
кабел, съобщиха от Областната дирекция на МВР. На 5 януари е получен сигнал, че на ул. „Светлина” в 
индустриалната част на града са взломени капаците на три колекторни шахти. След извършения оглед се 
установява, че е извършена кражба на 82 м телефонен кабел. Щетата е на стойност 1230 лева. След 
проведените оперативно-издирвателни действия полицейските служители са установили и задържали 
извършителите. Те са четири момчета на възраст от 15 – 18 години от квартал „Надежда”, криминално 
проявени по чл.194 и 195 от НК. Работата по документиране на цялата престъпна дейност на задържаните 
продължава. 
 
 

 
Източник: antenneair.eu 

Заглавие: Крадци на жица отмъкнаха захранващ кабел в Медникарово 

Линк: http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-
%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/                           
 

 

Текст: На 12 януари в РУП – Гълъбово е получен сигнал за кражба на захранващ кабел от четири 
междустълбия в с. Медникарово. При извършения на място оглед е установено, че неизвестно лице е 
отнело общо около 500 м ел. проводник от междустълбията на ул. „Кокиче” в селото. В хода на 
проведените оперативни мероприятия органите на реда от РУП – Гълъбово задържат за срок до 24 часа 
извършителите. Това са Д.Г. на 22 години от с. Градец и Д.А. на 18 години от гр. Симеоновград. 
 
 

 

http://www.focus-news.net/news/2015/01/14/2011715/politsiyata-v-sliven-zadarzha-chetirima-mladezhi-za-krazhba-na-telefonen-kabel-na-stoynost-1230-leva.html
http://www.focus-news.net/news/2015/01/14/2011715/politsiyata-v-sliven-zadarzha-chetirima-mladezhi-za-krazhba-na-telefonen-kabel-na-stoynost-1230-leva.html
http://www.antenneair.eu/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8a%d0%ba%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%89-%d0%ba%d0%b0/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/01/2015/
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Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Жители на пет балкански села трети месец без телефони 
 

Линк:  http://bnt.bg/news/obshtestvo/zhiteli-na-pet-balkanski-sela-treti-mesets-bez-telefoni                  
 

 

Текст:  Жители на пет балкански села в община Златарица трети месец са без телефони. Хората 
недоволстват, тъй като плащат месечни такси, а обхват и мобилно покритие липсва. Освен удобство за 
много от възрастните хора телефонът е и единствената връзка с роднини и близки в градовете. 
В златаришкото село Калайджии няма стационарни и мобилни телефони вече втори месец. Хората са 
ядосани и много недоволни – не могат да се свържат нито с близките, нито с институции, нито с бърза 
помощ. 
Първият сигнал за проблема в района бил подаден още в края на лятото. Кметът на Златарица веднага се 
заел да реши проблема на хората. Установило се, че става дума за кражба на кабел, но мобилните 
оператори не дали отговор кога ще го възстановят. 
Пенчо Чанев – кмет на община Златарица: На много места кабелът е оголен и колкото и да е кражба, 
щеше да има някакво развитие. Всичко се касае за около 15-20 хиляди, което струва възстановяването на 
трасето. 
След намесата на “По света и у нас” от ръководството на мобилния оператор заявиха, че спешно работят 
по отстраняване на повредата, а сметките на засегнатите абонати ще бъдат стопирани. 
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