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Източник: oshtepan.com 
 

Заглавие: "Асарел-Медет" АД набира оферти за купувач на скрап 
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД НАБИРА ОФЕРТИ за избор на купувач на производствен отпадък с код 
19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството 
 

Линк: http://www.oshtepan.com/index.php/news/business/item/8708-

%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-

%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF 

  
 

Текст: І. Вид, количество и други специфични изисквания: 
•         Вид – производствен  отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) 
•         Количество - 500 тона ±10%. 
•         Място на натоварване - територията на „Асарел-Медет“ АД.•          
Заплащане – авансово 
•         При сключването на договора купувачът внася гаранционна сума, равняваща се на стойността 
на една партида манганов скрап (23 тона); 
•         Предложение за Цена за закупуване  на манганов скрап за 1 тон - Оферираната цена да е 
обвързана с актуалната цена за 1 тон на желязо дебело в деня на продажбата, публикувана в сайта 
http//www.bgscrap.com 
•         Всички транспортни разходи са за сметка на купувача. 
•         Натоварените количества се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона. 
•         Срок за изпълнение- до продажба на договореното количество. 
•         Купувачът да притежава валидни документи за търговия с ОЧЦМ, определени в ЗУО. 
ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране: 
Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 16.11.2017г. по един от следните два начина:   
•         Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: " 
Оферта за избор на купувач на скрап от манганова стомана"със забележка "Да се отвори само в 
присъствието на определената за целта комисия"  
•        Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“. 
За допълнителна информация: Даниела Ранчева, експерт търговия 
тел.: 0357/60 435, 0889/10 70 90 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Природозащитници подкрепиха учените, работили по "Натура 2000" 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/20/3063233_prirodozashtitnici_podkrepiha_uchenite_rabotili_p

o/ 

mailto:pbox@asarel.com
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Текст: Три общини не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци, съобщи по време 
на годишната среща на местните власти министърът на околната среда и водите Нено Димов.  Вече 
са закрити 96 от 113-те общински депа, допълни още той, цитиран от пресцентъра на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Общинските депа трябва да бъдат закрити до края на 2017 година, за да избегне страната ни 
наказателна процедура от ЕС, пишат още от институцията. 
Министърът напомни, че от 2019 година влизат в сила нови европейски стандарти за битовите 
отоплителни уреди и трябва да бъде намерен механизъм за прилагането им у нас. Мерките са част от 
усилията за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. 
„Замърсяването на въздуха е от най-съществените проблеми и местната власт трябва да го приеме с 
необходимата сериозност“, изтъкна Нено Димов пред представителите на общините. Според него 
най-трудно при решаването на този казус е намирането на социално-икономически баланс. 
Две работни групи търсят мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от 
автомобилния транспорт. 
„Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на 
горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди“, 
каза още Нено Димов. Конкретните решения ще бъдат взети след широка експертна дискусия на 
кръгла маса през ноември. 
Общините могат да ползват европейски средства за мерки, които ще доведат до намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух.  
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството отказва да измерва отново ски-зона Банско 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/20/3062772_ekoministerstvoto_otkazva_da_izmerva_otnovo_s

ki-zona/ 

 
 

Текст: Коалицията "За да остане природа в България" се обяви в подкрепа на българските учени и 
експерти, работили по изграждането на европейската екологична мрежа Натура 2000. 
Еколозите обясняват в своя позиция, че през последните два месеца те са подложени на 
безпрецедентен натиск от страна на корпоративни интереси, свързани със застрояването на 
Черноморието. Атаката се засили особено след разработване на интегриран план за управление на 
защитени зони от мрежата Натура 2000 на територията на общинrте Каварна, Шабла и Балчик, 
свързан със скандала около застрояването защитените зони Комплекс Калиакра, Калиакра и Белите 
скали с ветропаркове и голф игрища, заради който България беше осъдена от Европейския съд и е 
заплашена от ежедневни глоби, ако не вземе мерки. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/neno-dimov-do-kraia-na-godinata-bylgariia-shte-zatvori-starite-smetishta-248426/
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"Правителството явно започва война срещу Натура 2000 и хората, работили по изграждането на 
европейската екологична мрежата, отдавна проверена и утвърдена и от Европейската комисия, и от 
българското правителство. Това е война срещу европейските политики в навечерието на 
европредседателството на България, предупреждават природозащитниците," заявяват от 
коалицията. 
Екологичните организации подкрепят отвореното писмо на учените и експертите, работили по 
изграждането на европейската екологична мрежа Натура 2000 по най-професионален начин. " Това е 
недопустим натиск върху учени, чиято работа е призната в България и Европа," подчертават те. 
В писмото има хронология на процеса по изграждане на европейската екологична мрежа Натура 
2000. Акцент е първата спомената дата - 30 ноември 2000 г., когато "във връзка с процеса на 
присъединяване на България към ЕС (преговорите по глава "Околна среда" се ръководят от г-н Нено 
Димов, по това време главен секретар и заместник-министър на околната среда и водите), по 
задание на МОСВ (НСЗП) е изготвено и изпратено в ЕК предложение на България за включване на 
местообитания в Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС". 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Завод за 50 млн. лева ще произвежда диодно осветление край Пловдив 

Линк: https://greentech.bg/archives/73969       

 
 

Текст: Големият световен производител на осветителни уреди – немската фирма Osram – отвори 
край Пловдив първия си завод в България и Югоизточна Европа. 
Инвестицията в новото производство е на стойност 50 милиона лева. Компанията е разкрила 500 
работни места, но предстои заетите да достигнат 900, съобщи Община Пловдив. 
В завода ще се произвеждат осветителни тела, платки и електронни компоненти за LED системи, 
светодиодни матрици, LED драйвери, системи за регулиране на светлината, предназначени за 
европейския пазар. 
Новият завод е разположен на терен от над 300 дка, а застроената площ е 16 000 квадратни метра. 
Osram e вторият най-голям производител на осветителни тела в света. Компанията е оценена на 5,6 
милиарда евро. Портфолиото на дружеството обхваща цялата верига от компоненти за електронни 
съоръжения, контрол, както и цялостни осветителни тела, системи за управление на светлината и 
осветителни решения. В групата работят около 33 100 служители в 120 страни по света. 
„По-големите приходи на компанията, възлизащи на 3,7 млрд. евро за миналата година, ще доведат 
и до нови бъдещи инвестиции. Благодарение на централното местоположение на Пловдив в Европа, 
имаме пряк достъп до основните европейски коридори, което е огромно предимство“, заяви д-р 
Стефан Кампман, главен технически директор. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Засаждат първата “градска гора” в София от 40 години насам 

Линк: https://greentech.bg/archives/73972  

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/Otvoreno%20pismo%20Prokuratura%20signal%20NABCh.pdf
https://greentech.bg/archives/73969
https://greentech.bg/archives/73972
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Текст: Нова градска гора ще се появи скоро край София – за първи път от близо 40 години насам. Тя 
ще се намира в землището на столичния квартал „Суходол“. Залесяването ще започне тази събота, 21 
октомври, и ще продължи в повечето почивни дни до края на ноември. 
Новият горски масив ще е с площ от над 250 000 квадратни метра. На тази територия ще бъдат 
засадени 125 000 ароматни дървета – най-вече акации и липи. Засаждането ще се извърши в рамките 
на три залесителни сезона до края на 2018 г. 
Идеята е на инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“, известна и като Гората.БГ, и е 
подкрепена от Столична община. От инициативата осигуряват дърветата, инструментите, организират 
доброволците, а теренът е предоставен от Столична община с ангажимент земята да се използва 
дългосрочно за гора. 
Всички столичани и гости на столицата са добре дошли да се включат в първото засаждане на 
градски горски масив от четири десетилетия насам. Новото насаждение е първата градска гора след 
създаването на Северен парк и Южен парк през 70-те години на миналия век. 
“Предвид големия брой дървета, които планираме за този сезон, засаждането ще продължи в 
множество събития в почивните дни – дотогава, докато времето е благосклонно към нас и ни 
позволява да залесяваме,“ обясни Никола Рахнев, създател на инициативата за залесяване „Когато 
станем 100 000, ще посадим гора“, или накратко Гората.БГ. 
В рамките на тази доброволческа инициатива в България, чрез провежданата от тях „Национална 
залесителна кампания“, са засадени вече над 225 000 дръвчета – само с доброволчески усилия. През 
пролетта на 2017 г. тя привлече стотици столичани за засаждането на над 3 000 дървета в Западен 
парк, който пострада от нелегална сеч последната зима. 
Всички събития са от 10:00 ч., като вече са потвърдени,с очаквания за хубаво време, датите 21, 22, 28, 
29 октомври, а периодично ще се обявяват и следващите. Актуална информация и точната локация в 
кв. Суходол, както и начините на предвижване до там, могат да се намерят във Фейсбук събитието, 
както и на сайта Гората.бг. 
 

https://www.facebook.com/100000.GORA/
http://www.gorata.bg/
https://www.facebook.com/100000.GORA/
https://www.facebook.com/100000.GORA/
http://www.gorata.bg/
https://www.facebook.com/events/1860060784254524/
http://www.gorata.bg/

