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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в откриването на реновирания Природозащитен 
информационен център „Витоша“  
Церемонията ще се състои на 24 февруари от 11:00 часа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3053                                        
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в церемония по откриване 
на реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“. Събитието ще се състои утре /24 
февруари/ от 11:00 часа в инфоцентъра в кв. Драгалевци. 
Реновацията е част от проект "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване 
на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ-София", 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
В церемонията ще вземат участие представители на Министерството на околната среда и водите, 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, Столична община и на общините 
Ботевград и Копривщица. 
  
 
 
Източник: citybuild.bg 

Заглавие: Фирми от цяла Европа с интерес за сътрудничество в областта на екотехнологиите 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/firmi-tziala-evropa-interes/28664                                               
 

 

Текст:  С лектори и изложители от 22 държави Форумът за Югоизточна Европа ще даде старт на 
партньорства между бизнес, общини и браншови структури. 
„Всяка индустрия, както и частният сектор, се нуждаят от решения, които да намалят потреблението на 
ресурси и екологичния отпечатък“, споделят организаторите от Виа Експо. Събитието ще се проведе от 11 
до 13 март в София и обхваща четири тематични акцента: „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране), „Smart Cities" и „Save the Life" 
(превенция и контрол по време на природни бедствия). 
КОНФЕРЕНЦИИТЕ 
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Те са отлична възможност за обмяна на опит и дискусия на теми, касаещи финансиране, иновации и 
тяхното внедряване, законодателство. В контекста на поетите ангажименти на България като член на ЕС и 
осигуряване на нейното устойчиво развитие, фокусът ще бъде поставен върху: рециклиране на 
строителни отпадъци, кръговата икономика и локално добиване на енергия от възобновяеми източници 
и интелигентен транспорт. 
Специална сесия ще бъде посветена на темата за енергийната ефективност. Ще се включат лектори от 
Европейската мрежа на специалистите по опазване на околната среда, Германска асоциация на 
специалистите по устойчивост и управление на околната среда (VNU) и Германска асоциация за 
възобновяема енергия. Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството ще очертае стъпките на България за подобряване на жилищните сгради. 
Модератор на сесията „Строителни изолации“ ще бъде проф. Димитър Назърски от Българска асоциация 
за изолации в строителството. Лекторите ще подчертаят ролята на избора на изолационни материали за 
фасади и покриви за реализиране на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия. Анна 
Гаки от Национален технически университет на Атина ще представи иновативни неорганични 
изолационни материали за ново строителство и за саниране. 
Сред другите теми ще бъдат добри практики за устойчиво градоустройство, сгради с почти нулева 
енергийна консумация, финансиране на проекти. Интерес ще предизвика въпросът как да се осигури 
безопасността на градовете, изправени пред заплахата от бедствия от различен характер. 
ИЗЛОЖЕНИЯТА 
В паралелните изложения ще участват компании от 16 държави. Те ще представят продукти за сградна 
автоматизация и контрол на осветление, отопление, охлаждане, климатизация и вентилация, сигурност. 
Големият брой превозни средства налага ревизиране на организацията на транспорта. Изложители ще 
популяризират широк спектър от решения за подобряване на трафика, контрол на достъпа и 
паркирането, електрическа мобилност. За първи път ще бъде показан лесен и забавен начин на 
закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон. 
Фирми от България и Австрия ще демонстрират как изолационни системи намаляват чувствително 
топлинните загуби и осигуряват комфорт на обитаване. 
Благодарение на наличните технологии отпадъците вече не се разглеждат като проблем, а като източник 
на нови ресурси. В рамките на „Save the Planet" изложителите ще покажат нови решения за рециклиране, 
оползотворяване, събиране, транспорт, компостиране и третиране на различни видове отпадъци. 
Особена популярност набират подходите за енергийно оползотворяване на общинските твърди 
отпадъци. „Save the Life” включва предпазни и защитни средства и оборудване, спасителна и 
противопожарна техника. 
 
 
 
Източник: presa.bg 
 

Заглавие: Междуфирмената задлъжнялост достига 117 млрд. лева през 2013 г. 
Най-големи задължения имат предприятията от секторите търговия, транспорт, туризъм, 
енергетика, рециклиране, които съставляват към половината от задълженията на 
нефинансовите предприятия 
 
Линк: http://presa.bg/article/Mezhdufirmenata-zadlazhnyalost-dostiga-117-mlrd--leva-prez-2013-g-
/66683/4/0                                     
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Текст: Дълговете на бизнеса са продължили да растат и през 2013 г., като достигат 171 млрд. лева в края 
на годината. Това сочат данните на Българската стопанска камара, цитирани от "Инвестор.бг". Спрямо 
2012 г. ръстът е в рамките на 1,9 на сто, но спрямо 2010 г. увеличението е от 8,3%, показва статистиката на 
организацията. 
От Камарата припомнят, че през 2013 г. е отчетена дефлация от 1,6 на сто, което означава, че реалната 
задлъжнялост е много по-голяма - 173 млрд. лева, изчисли зам.-председателят на БСК Камен Колев. 
През 2013 година продължава да се наблюдава негативно съотношение между размера на 
задължнялостта и приходите от продажби. В последните години обаче се наблюдава леко подобрение - 
през 2009 г. на 1 лев приходи има 1,57 лева задължения, а през 2013 година задължението вече е 1,38 
лева на 1 лев приходи от продажби. 
Статистиката на БСК показва още, че най-голям е делът на междуфирмените задължения - 117 млрд. 
лева, или 68% от всички задължения на нефинансовите предприятия. Задълженията на фирмите към 
банки и други финансови предприятия са 46,9 млрд. лева, или 28% от всички задължения. Данъчно-
осигурителните задължения са 5 млрд. лева, а задълженията към персонала - 2 млрд. лева. 
Съпоставката спрямо 2012 година показва, че задълженията към финансови предприятия намаляват с 1,6 
млрд. лева. От БСК разчитат това като знак за намаляването на инвестиционната активност, тъй като 
спадът спрямо предходни периоди е основно по отношение на дългосрочните, тоест инвестиционни 
кредити. 
Ръст спрямо 2010 година обаче има по отношение на краткосрочните заеми - в рамките на 20 на сто, 
което пък показва, че фирмите страдат от недостатъчно оборотни средства. 
Най-големи задължения имат предприятията от секторите търговия, транспорт, туризъм, енергетика, 
рециклиране, които съставляват към половината от задълженията на нефинансовите предприятия, 
показва още статистиката на БСК. Именно в тези сектори може да се очакват и фалити на фирми, посочи 
Колев. Заплаха от фалити има и по отношение на строителни предприятия, допълни той. 
"Очакваме скромен растеж на БВП в рамките на 1%", посочи още зам.-председателят на Камарата. Това, 
както и свиването на инвестициите (с 15,6% за периода 2009 - 2013 г.) допълнително ще окаже негативно 
влияние върху задлъжнялостта. 
Запазва се високо нивото на необслужваните кредити, а и дефлационните процеси ще съдействат за 
увеличаването на задлъжналостта, макар и дефлацията да оказва позитивно въздействие върху 
бюджетите на домакинствата. 
Благоприятно влияние върху задълженията на бизнеса ще има постепенното излизане на страните от 
Европейския съюз (ЕС) от кризата, както и увеличаването на износа. Като позитивни фактори се 
разглеждат намалението на цените на петрола и енергийните ресурси и ускореното усвояване на 
средствата от европейските фондове. 
От БСК препоръчват да се улесни достъпът до правосъдие и да се ускорят процедурите по 
несъстоятелност като начин за намаляване на задлъжнялостта. Камен Колев посочи, че тромавата 
процедура по несъстоятелност бави бързото прехвърляне на активите, така че те отново да заработят и да 
носят доход. Затова и препоръката е да бъде създадена борса на задълженията. 
Представителите на бизнеса настояват и за подобряване на финансовата дисциплина на държавата и 
общините. 
От БСК са направили и статистика за задълженията към бизнеса. Данните показват, че през 2013 г. 
държавата и общините са натрупали 277 млн. лева просрочени задължения към фирмите. От тях 108 млн. 
лева са просрочените вземания на бизнеса от държавата, а останалите са на местните администрации. 
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Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Скрап-Маркет 24.02.2015  
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/skrap/                                       
 

 

Текст: Падащите цени за металургичните суровини изглежда спряха своето движение надолу. След 
Новата година по китайския  и дългоочакваната пауза, цените  за скрап в САЩ и Европа са се 
стабилизирали . Желязната руда като цяло нараства до максимума  през последните три седмици. 
Въпреки това, като цяло ситуацията остава нестабилна, а устойчивото увеличение на цените в близко 
бъдеще  все още не излиза на пазара. 
Цените на  шредирания скрап в САЩ накрая достигаха  относително постоянни нива  в диапазона от $ 
250-270 за тон с доставка до завод. Търсенето е на минимално ниво както на вътрешния пазар  така и за 
износ. В края на януари – началото на февруари, пазара се срина  след “перфектната буря” на “силния” 
долар, падащите цени на петрола и желязна руда, както и заради  намаляването  на цените на металите , 
дължащо се на нарастването на вноса на стомана в САЩ. Сега ситуацията е престанала да се влошава, 
въпреки че подобрение в същото време не се забелязва. 
Американските анализатори обикновено смятат, че през март , скрапа на вътрешния пазар ще падне в 
цената отново, въпреки че, разбира се, не толкова, колкото през февруари. Този сценарий ще допринесе 
за фактори като стагнация в националния строителната индустрия, сравнително ниски обеми на 
производство на стомана и по-високи запаси на скрап търговците. В допълнение, през следващите две 
или три седмици, е малко вероятно да се подобри значително условията на чуждестранните пазари. 
За доставки към доставчици от  Турция САЩ се опитват  да държат  котировките на материала HMS № 1 & 
2 (80:20) в размер не по-малко от $ 250 на тон CFR  и обикновено успяват. Въпреки, че европейските 
компании през последната седмица са  доставили подобен материал  на цени от $ 240-245 за тон CFR, 
американците успяха да сключи няколко сделки. Цените  за скрап в Турция са стабилизирани, макар и на 
много ниски нива. 
Очевидно е, че цените на този пазар няма да претърпят съществени промени в близко бъдеще, но общата 
тенденция е вероятно да остане отрицателена. Търсенето за дълго време ще бъде слабо, тъй като 
турските стоманопроизводители са закупили доста големи количества суровини по време на 
неотдавнашния колапс  и сега се преместват в политика на изчакване. В допълнение, на котировките на 
дългите продукти и заготовки в Близкия изток, очевидно, все още не са достигнали “дъното”. В момента 
турските заводи  изгодно купуват скрап за  стомана, , но следващия месец, това съотношение може да се 
промени. 
Азиатския пазар скрап взе пауза поради Нова година по китайския календар  на 19 февруари. Въпреки 
това, преди почивката  цените за японски и руски материал за Корея успяха да паднат малко. В началото 
на март в региона може да се увеличат котировките на полуготови продукти.Има такива търговски 
индикациии. 
Спот цените на желязната руда са нараснали леко преди празниците за първи път в близо месец 
надминавайки $ 65 на тон CFR Китай за 62% съдържание на австралийски  материал. Освен това, според 
някои експерти, това  не е малък скок ,а  една нова тенденция в които цените за тези суровини  през март 
трябва да бъдат  по-близо до $ 70 на тон CFR. 
Оптимизмът се основава предимно на очакванията за по-нататъшно намаляване на производството на 
желязна руда в Китай. Миналата година, много  фирми не издържаха  на спада в цените  на рудата, а сега 
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почти са се удвоили през годината, но индустрията остава една от  най-големите интегрирана с водещи 
световни  металургични заводи. 
Австралийски и бразилски  рудни  корпорации твърдят, че за  тази година  са взели 80% от китайския 
пазар на суровини, като се основават на очакванията за по-бърз икономически растеж в Китай. Според 
някои съобщения, след празниците, китайското правителство може да обяви намаляване на лихвения 
процент , което ще отслаби паричната  политика, ще се отиде към  девалвацията на юана спрямо долара 
и може да се  предприемат други мерки, благоприятстващи развитието на реалния сектор на 
националната икономика и насочени към предотвратяване на растежа на безработицата. 
Увеличаването  на потреблението на стоманени продукти и, съответно, желязна руда в Китай е само един 
от възможните сценарии. В същото време, реалната ситуация е многопо-  трудна за износителите на 
суровини. Според китайската стоманена  асоциация CISA, през януари, много от националните 
производители на стомана са претърпели загуби поради ниските цени и затова трябваше 
да  намалят  капацитета си . Ако тази тенденция  продължи и след празниците, цената на желязната руда 
в страната може да падне отново. 
Според американската инвестиционна банка Morgan Stanley, през последните 12 месеца в световната 
рудна индустрия бяха извадени от строя на мощности, еквивалентни на 170 млн тона с  62% съдържание( 
на годишна база) . Въпреки това, четирима от водещите доставчици на суровини през последните две 
години са увеличили производителността си с 234 милиона  тона  годишно, а до 2020 г.ще  добавят 
още  200 млн. тона годишно. 
 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: На сметището не са горели гуми, твърдят от РИОСВ-Пазарджик  
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/16185.html                                         
 

 

Текст: При последния пожар на пазарджишкото сметище не са горели нито отпадъци, нито автомобилни 
гуми. Това заявиха от РИОСВ-Пазарджик. Според Панайот Далакчиев, заместник-директор на 
екоинспекцията, запалването, което изкара жителите на село Капитан Димитриево на протест, е 
умишлено, макар да не е ясно какви цели стоят зад него. Проверка на регионалното сметище са 
извършили от РИОСВ-Пазарджик на 20 февруари. Тя е била свързана с последното запалване там, което 
Телекабел ТВ ви показа. Проверката е била по препратен от Министерството на околната среда и водите 
сигнал. Установено е, че на мястото, където е бил пожарът, няма следи от изгорели гуми, там не се 
депонират и отпадъци. На снимките се вижда изгорялата тревна растителност. Според инженер 
Далакчиев на мястото вероятно е било запалено отработено моторно масло, което създава същия черен 
дим като при горене на гуми. Според него проблемът с паленето на гуми вече го няма, а димът от 
сметището се поражда от естествени процеси. Що се отнася до проблемът с изграждането на ново депо 
за отпадъци, от РИОСВ-Пазарджик вече са дали положително становище за изграждането му и вече 
всичко е в ръцете на кмета на община Пазарджик. Няма яснота обаче кога първата клетка на депото ще 
бъде изградена. В най-добрия случай строежът ще започне до края на тази година. 
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Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Разкриха двама съучастници, извършили кражби в частни имоти 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/02/23/302783-
razkriha_dvama_suuchastnitsi_izvurshili_krazhbi_v_chastni_imoti                                        
 

 

Текст: Сговорът е бил между 18 и 16-годишен от Червен бряг 
Полицаи от Червен бряг са установили, че в съучастие и сговор между 18 и 16-годишен са извършени две 
домови кражби в града. На 20 февруари те откраднали 6 поцинковани тръби с дължина 150 см. и две 
алуминиеви антени от частен дом. Вещите, предмет на престъпление, са намерени и върнати на 
собственичката. 
Допълнително разследване е изяснило, че през февруари двамата са извършили и кражба от вила в 
местността «Ежов врах» край града на електрожен марка "Кракра", мотоциклет "Балкан 250" - снет от 
регистрация, винтонарезна дъска и два ел. удължители. Вещите, предмет на престъпление са продадени 
в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в Червен бряг. 
По случаите е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Работа 
продължава разследващ полицай. Полицейските действия са в рамките на специализирана операция по 
линия противодействие на битовата престъпност, съобщават от МВР-Плевен. 
 
 
 
Източник: bgonair.bg 
 

Заглавие: Софиянци останаха без ток заради кражба от трафопост 
През 2014 година, вследствие на кражба, са подменени близо 80 000 метра кабели средно 
напрежение 
 
Линк: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-02-23/sofiyantsi-ostanaha-bez-tok-zaradi-krazhba-ot-trafopost                                        
 

 

Текст: За поредна кражба от трафопост, съобщиха от ЧЕЗ. На 22 февруари към 16:20 часа, неизвестни 
лица са разбили вратата на трафопост и са откраднали 19 предпазителя ниско напрежение. Заради 
кражбата поне 300 клиенти на ЧЕЗ останаха без ток в столичния квартал "Зона Б-5", а жители от блок 14 в 
квартала заседнаха в асансьор. 
Служители на ЧЕЗ пристигнаха на място веднага след като беше подаден сигналът и подмениха 19-те 
предпазителя. В 17:20 ч. електрозахранването на засегнатите клиенти беше възстановено. 
През 2014 година, вследствие на кражба, са подменени близо 80 000 метра кабели средно напрежение, а 
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от трансформатори на компанията са източени 44 тона трансформаторно масло.  
"Кражбите и вандализмът върху съоръжения ощетяват пряко крайните потребители на електроенергия, 
като причиняват прекъсване на захранването и отклоняват ресурс, който в противен случай компанията 
ще вложи в развитие на мрежата и подобряване на услугите. Посегателствата непрекъснато зачестяват и 
основната причина за това е липсата на ефективни наказания срещу подобни престъпления в настоящата 
нормативна уредба." - каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение 
България. 
ЧЕЗ призовава за по-строг контрол чрез законодателни мерки и по-голяма обществена нетърпимост към 
този вид престъпления. Компанията напомня на своите клиенти, че могат да подават сигнали за 
злоупотреби на email адрес zaklienta@cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти и на денонощната 
информационна линия на дружеството 0700 10 010. 
 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Задържаха крадец на 340 килограма метал от село край Чирпан 
 

Линк: http://zarata.org/?p=10183         
                                        

 

Текст: От гараж в село Целина, Чирпанско, крадец е задигнал стоманени радиатори, метални врати, 
метална каса за врата и други черни метали с общо тегло около 340 килограма. Полицаите са заловили 
извършителя, който е 24-годишен жител на същото село. 
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