
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 27 февруари 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Бизнесът със скрап вече никога няма да бъде същият… 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/          
                                        

 

Текст: Турският  производител на стомана Icdas търси усилено оферти от китайски строителни фирми за 
изграждане на 2,800 m³ доменна пещ в Cannakale, Турция. Заводът ще има капацитет от 2 милиона  т / 
год. 
Icdas все още се търси строителна фирма за проекта до ключ. Наскоро  Министерство на околната среда 
на Турция  удължи периода на консултации. 
Наред с  доменната пещ, Icdas планира да построи още няколко успоредни производства и отдели за 
преработка на суровини. 
Проектът за доменните  пещи включва електроцентрала с използване на  остатъчен газ, според документ 
на екологичната оценка на въздействието, изпратено от Icdas до  Министерството на околната 
среда. Периодът на строителството ще продължи две години и се очаква да струва 800 млн.долара. 
Планът предвижда консумация на  суровини до над 4 млн т / год на желязна руда, 1.5 млн  т / год на кокс, 
1 млн т / год на нефтен кокс, както и 400 000 т / год антрацит. 
Няколко други производители на стомана обмислят още няколко  интегрирани производствени 
проекти.Големите  турски заводи за стомана изискват значителни обеми на скрап като изходна 
суровина.Така те  стават все по-зависими от железния скрап  с доставки от Европа, Балтийските страни и 
Северна Америка, въпреки спонсорираните от правителството опити за стимулиране на вътрешното 
производство на скрап. 
В същото време, в краткосрочен план – морските  доставки на  железен скрап от Балканите, Русия и 
Украйна  постоянно намаляват  от средата на миналото десетилетие. 
Турските производители на стомана са изразили загриженост за нарастващата конкуренция от страна на 
интегрираните  регионални конкуренти, които в момента ползват  сравнително по-ниска себестойност на 
продукцията. 
Възможността да се замести железния скрап от Европа с доставки на железната руда от Азия, което е в 
пъти по-евтина като суровина, е вече належаща за турските производители на стомана.На регионално 
ниво ( Балканите, Русия и Украйна) това ще доведе до още по-малко търсене на скрап, съответно и цената 
ще падне драстично. 
Факт е , че вече се работи в тази посока – изграждат се нови заводи, с нова производствена база, 
работещи с по-евтини суровини и най-вече всичко това се подпомага на правителствено ниво.Турция е 
основен производител на стомана в света, разбира се след Китай, но за да остане на челната си позиция 
ще трябва да направи цялостна реорганизация на металургията си.Процесът е дълъг, но началото е 
поставено вече.Бизнесът със скрап вече никога няма да бъде същият… 
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Текст: София. Определени са места за изхвърляне на строителни отпадъци в столичния район 
„Панчарево”, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В петък, 27 февруари, в с. Лозен, район 
„Панчарево” със съдействието на Столичен инспекторат ще бъдат монтирани ограждения за временно 
събиране на строителни отпадъци от ремонти в домакинствата. Двете места са пилотни и се намират на 
следните адреси: Горни Лозен - ул. „Кайгана” и ул. „Съединение” (до трафопоста); Долни Лозен - 
местност „Старата чешма” на ул. „Дивано” № 10-12.  
В специалните ограждения ще се събират парчета от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични 
изделия, санитарен фаянс и др. От общината призовават гражданите да изхвърлят строителните отпадъци 
в чували. Ползата от изхвърлянето в специалните ограждения е, че отпадъците се транспортират до 
Инсталацията на депо „Враждебна” за натрошаване и сортиране. От изхвърления от Вас отпадък се 
получават три фракции натрошен инертен материал, който се използва в строителството повторно.  
Важно е да се знае, че в огражденията не се изхвърлят обемни отпадъци като дивани, столове, цели 
тоалетни чинии и мивки. За отпадъци от големи строително-ремонтни дейности, свързани с 
реконструкция на жилища, офиси, административни сгради и др., е необходимо гражданите да си наемат 
специален контейнер, който да се извози от фирма, притежаваща разрешителен документ 
(регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО). 
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Текст: Около 200 души се очаква да се съберат пред Министерски съвет в знак на протест срещу 
изграждането на регионалното депо за отпадъци в село Баня. Това каза пред „Фокус’’ Елена Наумова от 
сдружение ''Баненска буна 2011'', което от години организира протести срещу изграждането на 
регионално депо край разложкото село.  
По думите й на днешния протест участие ще вземат жителите на разложкото село Баня, които ще бъдат 
подкрепени и от хора от съседните населени места. Предвижда се в протестните действия да се включат 
хора от Добърско, Горлево, Банско, Разлог, Благоевград и София. Протеста ще започне от 13 часа, а 
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протестиращите ще настояват за среща с Министър-председатели Бойко Борисов и заместник министър-
председателя и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. 
От сдружение „Баненска буна 2011” и инициативен комитет „Чист път за Добърско” вчера са внесли 
покана за среща-дискусия до двамата народни представители, на която протестиращите да успеят да 
представят своите искания. Ако строежа на регионалното депо за отпадъци не бъде спрян, 
протестиращите се заканват, че протестите ще продължат, като ще се премине и към гражданско 
неподчинение. 
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Текст: Разлог. Изграждането на депото за отпадъци в село Баня ще навреди на културния и природен 
туризъм в района на разложкото село.Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Елена Наумова от сдружение 
''Баненска буна 2011'', което от години организира протести срещу изграждането на регионално депо 
край разложкото село. По думите й в селото има два обекта, които са регистрирани, като исторически 
паметници, това са две бани. Едната е известна като „Турска баня”, а другата „Римска баня”, която 
наскоро е била реставрирана. В местността „Брестово”, която е на около 1 км от мястото, където се 
предвижда да бъде изградено депото за отпадъци, през 2011 година са открити древни керамични 
съдове. „Нищо чудно при изграждането на депото за отпадъци, да се попадне на археологически обект, 
защото първите заселници в региона на селото са били траките, а всички знаем, че те са избирали да се 
установят на място, където в близост има вода.”, каза още Наумова. Тя е категорична, че решението за 
изграждане на регионално депо, на няколко километра от Европейския ски-курорт Банско, от едната 
страна и друга страна, от уникалната черква "Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в село Добърско, 
която през последните години привлича хиляди туристи от цял свят, с неповторимите си стенописи 
граничи с безумие и е взето абсолютно незаконно и неминуем ще навреди на туризма в региона. 
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Текст: Регионалното депо за отпадъци при село Стожер започва да функционира от първи март, 
съобщават от община Добрич. От тази дата там ще започне приемането на отпадъци от територията на 
общините, включени в обхвата на регион Добрич. От същата дата депото при село Богдан се затваря и там 
отпадъци няма да бъдат приемани. 
Новото депо включва съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на 
неопасни отпадъци. То ще обслужва всички общини в Добричка област и шуменската Никола 
Козлево.Дейностите по неговата експлоатация ще бъдат изпълнявани от консорциум "РСУО – Добрич". 
Строителството на регионалното депо при село Стожер е основния инфраструктурен обект от проекта 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по 
оперативна програма "Околна среда". Общата стойност на проекта е 38 877 375 лева. Сумата на 
безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506 лева. Собственото участие на деветте общини 
партньори по проекта, които ще ползват регионалнтоо депо е 1 943 868 лева. 
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Текст: Кражба на меден кабел, който е бил положен в участък между Бобов дол и с. Бабино е заявена в 
РУ Бобов дол . Кабелът е собственост на телефонна компания. Работата по установяване на извършителя 
продължава РУ Бобов дол. 
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