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Медиен мониторинг – обобщение
23.09.2012 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
вестници, от които:
- национални

0

- регионални

1



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1

Общо за деня

2
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
Дата: 21.09.2012
Източник: в. Враца днес
Страница: 3
Брой думи: 810

Заглавие: Бойко Борисов преряза лента и в Холсим
Подзаглавие:
Автор: Павлина ПЕЦЕВА
Текст: Министър-председателят Бойко Борисов откри новоизградена инсталация за
оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на "Холсим" в с. Бели извор. За да не
закъснее за събитието, той пристигна с хеликоптер. На прерязването на лентата до министърпредседателя се наредиха и Тодор Костов - изпълнителен директор на „Холсим“ (България) АД,
Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика, Н.Пр. Регина Ешер - посланик на
Швейцария, Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община, Евдокия Манева - зам.-министър
на околната среда и водите, Пепа Владимирова - областен управител на Враца, инж. Николай
Иванов - кмет на община Враца и др.
В приветственото си слово, преди прерязването на лентата, Тодор Костов каза, че на този ден
приключва един етап на една доста интензивна почти 6-годишна инвестиционна програма. "За
нас е особено удоволствие да споделим днешният важен ден. В тази програма заводът ни,
инвестирайки над 80 млн. евро, се превърна в едно модерно европейско циментово
предприятие, както по отношение на технология, така и по отношение на околна среда,
безопасни и привлекателни условия на труд и обучен, дисциплиниран и способен да се справя
с днешните предизвикателства екип. Нашето предприятие определено е пионер в българската
индустрия, в използването на отпадъците. Днес с инвестицията, която сме се събрали да
отворим, се надяваме да увеличим възможностите на предприятието, като предложим нови
услуги и намерим нови клиенти в лицето на месните и околните общини", заяви Костов.
Благодарности и поздрави изказа и зам.-министърката на околната среда към екипа на
"Холсим", за последователната екологична политика на фирмата и за отговорно, съвременно
управление, отговарящо на всички екологични изисквания. "100 млн. инвестиция преобрази
"Холсим" и пейзажа около този комбинат, защото заедно с икономическите постижения, бяха
решени и редица фундаментални, екологични проблеми. Освен това "Холсим" е пионер в
използването на отпадъците, като енергиен ресурс, на използването на алтернативни горива.
Това наистина е екологична инвестиция, защото намалява количеството на депонираните
отпадъци, намалява емисиите на въглеродни и азотни оксиди в атмосферата, както и
значителното намаляване на употребата на традиционни горива". Благодарности и приветствие
изказа и Йорданка Фандъкова, която също подчерта, че новата придобивка е много важна за
София "Ние сме основният доставчик на суровина за "Холсим". Нашето сътрудничество датира
от 2008 г., когато кмет бе г-н Борисов. През последните години увеличихме значително
количествата на суровината около 30 000 т. годишно. Общо над 90 000 т. са преминали през
Холсим, но аз се надявам, че с тази нова инвестиция следващата година ще можем да удвоим
количеството, защото е важно за екологията". В речите се включи и кметът на Враца инж.
Иванов, който също изказа благодарност си и подчерта, че се надява "това да бъде само една
поредна крачка в нашето съвместно партньорство".
"Хубаво е да правиш от отпадъци енергиен ресурс. Новата инсталация ще допринесе за
подобряване на околната среда в България. Тази инсталация е много важна и добра и за
добрите връзки между Швейцария и България", заяви Регина Ешер - посланик на Швейцария.
На последно място, но не по важност, думата взе и самият министър-председател, който заяви,
че много се радва от посещението си в завода "защото това е икономиката и индустрията на
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Резюме: Министър-председателят Бойко Борисов откри новоизградена инсталация за
оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на "Холсим" в с. Бели извор. За да не
закъснее за събитието той пристигна с хеликоптер. На прерязването на лентата до министърпредседателя се наредиха и Тодор Костов - изпълнителен директор на Холсим (България) АД,
Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика, Н.Пр. Регина Ешер - посланик на
Швейцария, Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община, Евдокия Манева - зам.-министър
на околната среда и водите, Пепа Владимирова - областен управител на Враца, инж. Николай
Иванов - кмет на община Враца и др.
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България. Действително това е един много добър пример как общините могат да си
сътрудничат и в следствие на това да се получава енергия, която да намалява себестойност на
производството. Тази най-съвременна система не остава никакъв отпадъчен продукт.
Поздравявам Костов и неговия екип, както и моите колеги от общината, и от правителството за
това усилие, а всички други кметове могат да направят така, че този процес да се
мултиплицира.
Днес е много хубав християнски празник на кръста, който всички ние целуваме и си пожелаваме
Господ да ни пази, затова Ви пожелавам на всички Вас, да ви пази Господ и да бъде
безаварийна вашата тежка работа". Другото, което допълни Борисов е, че за младите хора ще
бъдат отпуснати допълнително пари за обучение, курсове, стажове.
"Холсим" (България) АД е част от групата на Холсим Швейцария - най-големият производител
на цимент, бетон и инертни материали в света. Той е и един от най-големите инвеститори в
региона, като общата инвестиция на завода от 97-ма година до сега надхвърля 100 млн. евро.
От септември тази година заводът разполага с нова инсталация за оползотворяване на
сортирани битови отпадъци, която дава възможност за увеличаване на обема на използваните
горими отпадъци с близо 35 000 т. годишно. Основен източник на сортиран битов отпадък са
сортиращите инсталации за битови отпадъци на Столична община. Очаква се в бъдеще да се
приемат отпадъци от подобни инсталации в съседните на завода общини. Повишеният
капацитет за оползотворяване на отпадъци носи реална обществена полза, има безспорен
екологичен ефект и спомага за намаляване на себестойност на готовата продукция. Общата
инвестиция в новия проект възлиза на 6,5 млн. евро. 26% или 1,58 млн. евро от стойност на
проекта се покрива от ЕФРР и държавния бюджет в рамките на ОП "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", приоритетна ос
"Повишаване ефективност на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда".
21.09.2012 г.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.

8

Интернет издания и блогове.
Дата: 22.09.2012
Източник: www.burgasinfo.com
Връзка: http://www.burgasinfo.com/news/view/4/36361/
Брой думи: 72
Резюме: В Бургас организират кръгла маса за обсъждане на инвестиционния климат в
страната ни. Форумът ще е на 24-ти септември /понеделник/ в сградата на общината. Кръглата
маса се организира от Българската агенция за инвестиции. Ще бъде представен проектът
„Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, ще бъде
представен. Агенцията ще представи текущата си дейност, инвестиционния климат, успешните
инвестиции в Югоизточния регион и други.
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Заглавие: В Бургас правят кръгла маса за инвестициите България
Подзаглавие:
Автор:
Текст: В Бургас организират кръгла маса за обсъждане на инвестиционния климат в страната
ни. Форумът ще е на 24-ти септември /понеделник/ в сградата на общината. Кръглата маса се
организира от Българската агенция за инвестиции. Ще бъде представен проектът
„Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
ще бъде представен. Агенцията ще представи текущата си дейност, инвестиционния климат,
успешните инвестиции в Югоизточния регион и други.
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