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Медиен мониторинг – обобщение
17.09.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
3

вестници, от които:
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3
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация
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Национални печатни медии
Дата: 17.09.2012
Източник: в. Стандарт
Страница: 18
Брой думи: 272

Заглавие: Разделят големите от малките
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Малките селища остават извън периметъра на ОПРР за следващия период. 64% от
територията на страната, или периферните центрове, според делението в Националната
концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., няма да могат да кандидатстват с проекти
по програмата. Финансирането по нея ще е възможно единствено за селищата от 1-ва до 3-та
категория. В тях влизат 35-те най-големи градове у нас. За останалите около 230 по-малки
населени места, макар и в големи общини, е предвидено да се състезават с проекти по
Програмата за развитие на селските райони. Това обясни строителният министър Лиляна
Павлова на кметовете по време на Комитета за наблюдение на програмата в Троян. ВиК
проектите ще останат изцяло с финансиране по околна среда. А индустриалните зони, които ще
се изграждат на зелено, извън градските зони, ще се финансират по ОП "Иновации и
предприемачество", наследник на ОП "Конкуретоспособност". Промяната е нужна, за да се
покрие цялата страна с еврофинансиране, а не както досега общините да се съревновават
една с друга. В момента един подготвен по писане на европроекти чиновник в дадена община
може да изтегли голяма част от пердвиденото за всички финансиране. Това понякога създава и
проблеми, защото не всички общини могат да балансират и да напредват едновременно по
няколко проекта, както и да ги съфинансират от местния бюджет. Проекти за 1 млрд. лв. на
кметовете, финансирани по ОПРР, са в рисковата графа и могат да бъдат завършени трудно в
срок. Така може да се наложи част от тях да бъдат прекратени, защото в противен случай
страната ни ще бъде принудена да връща на Брюксел част от парите, а те да се платят от
изтънелите бюджети на общините, алармира строителният министър Лиляна Павлова.
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Резюме: Малките селища остават извън периметъра на ОПРР за следващия период. 64% от
територията на страната, или периферните центрове, според делението в Националната
концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., няма да могат да кандидатстват с проекти
по програмата. Финансирането по нея ще е възможно единствено за селищата от 1-ва до 3-та
категория. В тях влизат 35-те най-големи градове у нас. За останалите около 230 по-малки
населени места, макар и в големи общини, е предвидено да се състезават с проекти по
Програмата за развитие на селските райони. Това обясни строителният министър Лиляна
Павлова на кметовете по време на Комитета за наблюдение на програмата в Троян. ВиК
проектите ще останат изцяло с финансиране по околна среда. А индустриалните зони, които ще
се изграждат на зелено, извън градските зони, ще се финансират по ОП "Иновации и
предприемачество", наследник на ОП "Конкуретоспособност". Промяната е нужна, за да се
покрие цялата страна с еврофинансиране, а не както досега общините да се съревновават
една с друга. В момента един подготвен по писане на европроекти чиновник в дадена община
може да изтегли голяма част от пердвиденото за всички финансиране. Това понякога създава и
проблеми, защото не всички общини могат да балансират и да напредват едновременно по
няколко проекта, както и да ги съфинансират от местния бюджет. Проекти за 1 млрд. лв. на
кметовете, финансирани по ОПРР, са в рисковата графа и могат да бъдат завършени трудно в
срок. Така може да се наложи част от тях да бъдат прекратени, защото в противен случай
страната ни ще бъде принудена да връща на Брюксел част от парите, а те да се платят от
изтънелите бюджети на общините, алармира строителният министър Лиляна Павлова.
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Дата: 17.09.2012
Източник: в. Строителство Градът
Страница: 5
Брой думи: 65
Резюме: Циментовият производител "Холсим България" инвестира 6.5 млн. евро в инсталация
за оползотворяване на сортирани битови отпадъци на площадката на завода си в Бели Извор,
Врачанско. Фирмата финансира малко над четвърт от стойността на проекта по оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013",
съобщиха от предприятието. Новата инсталация дава възможност за увеличаване на обема на
използваните горими отпадъци с близо 35 хил. тона годишно.
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Заглавие: "Холсим" вложи 6.5 млн. евро, за да гори отпадъци в циментов завод
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Циментовият производител "Холсим България" инвестира 6.5 млн. евро в инсталация за
оползотворяване на сортирани битови отпадъци на площадката на завода си в Бели Извор,
Врачанско. Фирмата финансира малко над четвърт от стойността на проекта по оперативна
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013",
съобщиха от предприятието. Новата инсталация дава възможност за увеличаване на обема на
използваните горими отпадъци с близо 35 хил. тона годишно.
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Дата: 17.09.2012
Източник: в. Капитал Daily
Страница: 19
Брой думи: 431

Заглавие: Енергия от отпадъци ще намали разходите на "Холсим България*
Подзаглавие: Заводът за цимент край Враца вече има нова инсталация за горене
Автор: Весела НИКОЛАЕВА
Текст: Нова инсталация за горене на завода за цимент "Холсим България" ще намали
разходите на компанията и може да реши частично проблемите на няколко общини поне с част
от боклука, който не се рециклира. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на
компанията Тодор Костов. Заводът край Враца е инвестирал общо 6.5 млн. евро в
инсталацията за горене на отпадъци и основните ефекти от това са съкращаване на разходи и
опазване на околната среда. Съоръжението беше официално открито в петък в присъствието
на премиера Бойко Борисов.
Енергия от боклука
С новите мощности ще бъдат заместени поне част от традиционните минерални горива, обясни
Костов. Боклукът излиза безплатно за компанията, а общините, които го доставят, плащат
такса, която е много по-ниска, отколкото биха платили за депонирането му, обясни директорът.
Промяната на горивото няма да увеличи капацитета на завода в с. Бели Извор, но от гледна
точка на конкурентност заради по-ниските разходи е възможно поръчките да се увеличат,
коментира още Костов.
От цялата инвестиция 1.7 млн. евро са осигурени от европейската оперативна програма
"Конкурентоспособност", останалите са собствени средства на "Холсим". Тъй като почти
цялата линия е автоматизирана, за обслужването й ще са нужни само около 10 нови служители,
поясни Костов. Засега компанията е уговорила доставка на боклук от Столичната община, която
има и сепарираща инсталация, от завода се надяват да получават отпадъци за горене и от
съседните общини Враца и Монтана.
Български бизнес
Миналата година "Холсим България" отбеляза 15% спад на печалбата си до 20 млн. лв.,
показва отчетът й. Продажбите обаче са нараснали леко с 1.5% до 73.6 млн. лв. Разходите за
материали са паднали, но пък тези
за външни услуги, в които влизат и транспортните разходи, са се покачили. Според отчета
компанията има едва 4.7 млн. лв. заеми от банки при 1.6 млн. лв. в края на 2010 г. Всички те са
с падеж до 12 месеца.
Към края на миналата година активите на "Холсим" се оценяват на 192 млн. лв., от които 29
млн. лв. са инвестиции в дъщерни предприятия. Дружеството притежава циментовия завод в
Бели Извор, "Холсим Кариерни материали" - София, "Холсим Кариерни материали" - Пловдив,
"Холсим Бетон" - Пловдив, и предприятието за събиране и обработка на отпадъци "Екорек
България". Международната група Holcim е един от най-големите производители на цимент и
инертни материали в света. Тя е в България от 1997 г., когато приватизира завода в с. Бели
Извор. По оценка на Тодор Костов само в последните шест години инвестициите им в България
са за 8090 млн. евро. Инвестициите в циментовия завод от 1997 г. до днес са за над 100 млн.
евро и в него работят близо 300 души.
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Резюме: Нова инсталация за горене на завода за цимент "Холсим България" ще намали
разходите на компанията и може да реши частично проблемите на няколко общини поне с част
от боклука, който не се рециклира. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на
компанията Тодор Костов. Заводът край Враца е инвестирал общо 6.5 млн. евро в
инсталацията за горене на отпадъци и основните ефекти от това са съкращаване на разходи и
опазване на околната среда. Съоръжението беше официално открито в петък в присъствието
на премиера Бойко Борисов.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация
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Интернет издания и блогове
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Няма намерена информация
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