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Източник: inarticle.info 
 
Заглавие: Кражби на скрап  
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
По отношение на събиране и съхранение на скрап отпадъците се изискват големи площи и 
места. Чрез опитите да бъдат ограничени кражбите на метали, като се въведат строги изисквания 
към фирмите и търговците на скрап. Промените в законодателството, спрямо фирмите 
изкупуващи скрап вдигнаха високо летвата и от тук много от тях отпаднаха в сивия сектор, където 
изисквания за банкови гаранции, спазване на високи изисквания и други липсват, за разлика от 
площадките и фирмите в светлия бизнес. 
Разликите между едните и другите фирми занимаващи се със скрап търговия са много, основно 
са свързани с качеството и произхода на отпадъците. 
По отношение изискванията на площадките за скрап, от БАР също са завишени стандартите. 
Всичко това цели да се премахнат съмнителните и неуточнени търговци, прекупвачи и продавачи 
на метали и други ценни скрап отпадъци. По този начин ще се ограничат кражбите. 
Разбира се мерките няма да са достатъчни, ако не се вземат под внимание жалбите и 
оплаквания от граждани за кражби извършени над личното им имущество. При тях се отнасят не 
малко метални, медни, алуминиеви предмети, жици, кабели, релси и т.н., всяко, с цел 
предаване за скрап. Работата не се свежда единствено до контрола на една инстанция, а е 
система от мерки, които трябва да се предвидят и задействат от много органи. 
Щом органите на реда имат поглед на изкупуваните метали, площадки за скрап, фирми за скрап, 
пунктове и площадки за скрап, то и кражбите биха намалили значително своя ръст, а от тук и 
спокойствието на гражданите и сигурността в защитата им ще е по-голяма. 
В момента на територията на страната има налични данни за съществуващи незаконни 
площадки за скрап, наброяващи 800-1000. Всички те работят в резултат на ограбените хора, 
фирми, регистрирани компании за скрап. 
В общи линии не една са насоките, в които следва да се работи, за подобряване на общото благо 
на хората и с цел подобряване качеството и обслужването на скрап индустрията. 
 
 
 

http://darko-bg.com/avto-scrap.html
http://darko-bg.com/avto-scrap.html
http://www.inarticle.info/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

 

Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Министър Юлиян Попов отправя покана към участниците в Обществения съвет към 
МОСВ за следващо редовно заседание 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Заседанието ще се проведе на 10 май 2013 г., петък, от 14,00 до 16,00 часа, в сградата на МОСВ 
на ул. "Уилям Гладстон" 67, зала Партер 
Министър Юлиян Попов отправя покана към участниците в Обществения съвет към МОСВ за 
следващо редовно заседание. 
Заседанието ще се проведе на 10 май 2013 г., петък, от 14,00 до 16,00 часа, в сградата на МОСВ 
на ул. "Уилям Гладстон" 67, зала Партер. Предварителният дневен ред е: 
1. Информация за предприетите действия по предложения от заседанието на 8 
април, 2013 г. - по въпросите за:  
- достъп до информация и взаимодействие;  
- актуализиране на Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет; 
- създаване на работещ механизъм за дейността на Обществения съвет. 
2. Разработка на Харта за развитие на устойчив туризъм в България - основни 
цели и механизъм за разработка от Обществения съвет. 
Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на сайта на МОСВ 
 
Източник: scraptrade.bg 
 
Заглавие: 55 270 автомобила отишли за скрап през 2012 
 
Линк:   
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2003


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

 

 
 
Текст:  
 
55 270 стари коли са отишли за скрап през 2012 г. Броят им спрямо 2011 г. намалява със 7012. 
Регистрираните автомобили са 220 551. Наредба на екоминистерството предвижда през 2015 г. 
поне 85% от теглото на старите коли за скрап да бъде рециклирно. 
За тази година дружествата за колективно оползотворяване на трошките, вносителите и 
производителите трябва да рециклират минимум 84-93% от теглото на старите коли. Броят на 
колите ще се определя всяка годинa. 
Той ще зависи от пуснатите на пазара автомобили и върнатите в последните 5 г. Над 10 млн. тона 
пък са събраните стари акумулатори през 2012 г. Отделно над 26 млн. тона гуми са били пуснати 
на пазара през 2012 г., като от миналата година всички сервизи са длъжни да приемат 
износените безплатно. Тази година гумаджиите трябва да рециклират 10% от количеството, 
което пускат на пазара, а до 2020 г. - 65%. 
 
Източник: monitor.bg 
 
Заглавие: Взимат ни разделния боклук от вратата 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Разделно събраният боклук ще се взима от вратите на къщите в столичните райони „Овча купел” 
и „Кремиковци” от 1 юли. За целта от кметството започнаха раздаването на над 1 000 000 
пластмасови чувала в крайградските зони. Това съобщи вчера кметът на София Йорданка 
Фандъкова, след като провери доставката на новите камиони за рециклиране.  

http://www.scraptrade.bg/list/320-55-270-автомобила-отишли-за-скрап-през-2012
http://www.monitor.bg/article?id=383695
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На всяко семейство ще бъдат раздадени по два чувала – един жълт за хартия и картон и един син 
за пластмаса и метали. Освен това ще се  
раздадат над  
4800 пластмасови  
контейнера  
за стъкло с вместимост 120 литра. Живеещите в къщи ще трябва да си приберат контейнерите за 
смет в имотите си. Веднъж в седмицата ще минава камион и ще прибира боклука от врата. 
Возилата ще са пет и ще могат да вдигат всички видове контейнери. Един от камионите ще е 
разделен на три части и освен, че ще сепарира боклука още на място, ще го и пресова.  
За блоковете в „Овча Купел” ще има 128 места, от които ще се вдига боклукът. Там ще се 
поставят по три цветни контейнера тип иглу. За жилищните зони в район „Кремиковци” пък са 
осигурени 120 кофи за разделно събиране.  
„Целта ни е да се намалим обема на отпадъците, които се депонират”, обясни Фандъкова. 
Общата стойност на инвестициите е 2 687 746 лв.  
„В момента делът на отпадъците от опаковки, пластмаса и стъкло е около 50% от общото 
количество генерирани отпадъци”, обясни зам.-кметът по екология Мария Бояджийска. През 
2016 г. се очаква те да намалеят наполовина. „Целта ни е  
да сведем  
опаковките  
до 3 кг месечно  
на домакинство”, обясни Бояджийска. В момента фирмите за извозване на отпадъци 
разработвали такива проекти и за останалите 22 столични района. „Трябва да подготвят разчети 
за стойността на техниката и подмяна на контейнерите”, обясни Бояджийска.  
Всяко едно от предложенията трябва да е готово до юни, за да може да се разгледа от градския 
парламент. „За реализацията на проектите ще се търси финансиране от организации за 
оползотворяване на опаковките”, добави зам.-кметът и добави, че вече две фирми са заявили 
готовност да се включат.    
В рамките на проекта били предвидени кампании за популяризиране на разделното събиране и 
лекции в училищата. Общината очаква с тези проекти да се намали кратността на обслужване на 
контейнерите за битови отпадъци, което от своя страна щяло да намали разходите за събиране, 
транспортиране, сепариране и последващо депониране. Обмислят се и стимули за етажните 
собствености, които изхвърлят разделно боклука си. 
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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република 
България 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Националният годишен доклад е предназначен да информира обществеността и държавните 
институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и за 
ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика. Документът 
беше приет на редовно заседание на Министерския съвет. 
Докладът за състоянието и опазването на околната среда през 2011 година включва 16 раздела, 
които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси” от 
обществен интерес, описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците 
на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на 
индикаторите е направена по времеви периоди и са изведени тенденции и заключения, които 
формират „ключови послания” по съответните екологични теми. 
Пълен текст на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република 
България  
Резюме на ключовите послания по екологични теми  

 
Източник: pa-media.net 
 
Заглавие: Свършиха парите за изграждане на депото за отпадъци 
 
Линк:   
 

 

http://eea.government.bg/soer/bg/2011
http://eea.government.bg/soer/bg/2011
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2013/May/Kluchovi_poslania_doklad_2011.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2001
http://pa-media.net/new/news.php?extend.4683
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Текст:  
 
С официално писмо МОСВ уведоми регионите, предвидени за изграждане на регионални 
системи за управление на отпадъците, включително и община Пазарджик, че финансовият 
ресурс по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС/, е 
изчерпан, съобщиха от общинската администрация. 
От Управляващия орган потвърждават готовността си да съдействат за подготовката, 
финансирането и изпълнението на проектите. За регион Пазарджик се предвижда финасиране от 
Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за 
изграждане на клетка за депониране, прилежащата към нея инфраструктура и пречиствателно 
съоръжение. За предвидените до момента съоръжения за третиране на отпадъците ще се 
кандидатства за финансиране по новия програмен период на ОП ”Околна среда 2014-2020”. 
Необходмите условия, на които трябва да отговарят кандидатите, ще бъдат обявени в началото 
на 2014 г. Предстои провеждане на заседание на Регионалното сдружение на общините в регион 
Пазарджик, за да се предоговорят и вземат необходимите решения за финансирането и 
реализирането на проекта. Паралелно с това ще се работи по изготвянето, преработването и 
комплектоването на необходимата документация. Проектната готовност на регион Пазарджик 
ще спомогне за по-бързото и поетапното реализиране на проекта. 
 
Източник: burgasinfo.com 
 
Заглавие: Задържаха обявен за издирване с крадени метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Полицията е арестувала двама души. Единият е на 46 години с инициали А.К. и е бил обявен за 
издирване. Вторият е на 29 години с инициали А.С. 
Вторият е бил проверен на 6-ти май в 9,20 часа сутринта от служители на Второ Районно 
управление. 29-годишният мъж заявил, че в 5,30 часа същата сутрин заедно с 46-годишния А.К. 
са влезли през оградата на производствена база "Билдинг сити" ЕООД в Бургас. тя се намира под 
надлеза "Владимир Павлов. 
Оттам двамата са взели около 200 метални шпилки за кофражни елементи. Общата стойност на 

http://www.burgasinfo.com/news/view/10/39946/
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откраднатите вещи е около 2000 лв. 29-годишният мъж е задържан за 24 часа. Работата по 
документиране на дейността им продължава. 
 
Източник: money.bg 
 
Заглавие: КЗК отмени обществена поръчка за третиране на битови отпадъци в Горна 
Оряховица 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община на кмета на община 
Горна Оряховица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Предоставяне на услуги на община Горна Оряховица по предварително третиране на смесени 
битови отпадъци", изменено с решение на възложителя. 
В обжалваната процедура (открита 2013 г.) възложителят неаргументирано е изискал от 
участниците доказване на опит за периода 2009-2011 г., като в нарушение на ЗОП e изключил 
възможността за позоваване на дейности през предходната календарна година. 
Проучването установи неточно формулирана методика за оценка на техническите предложения, 
която допуска възможността да бъде класирана оферта, която не отговаря изцяло на 
изискванията на възложителя. 
Също така, възложителят незаконосъобразно не е определил нов срок за получаване на 
офертите след като е променил условията в обявлението на поръчката. Съгласно ЗОП, в 
решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на офертите, който не 
може да бъде по-кратък от първоначално определения. Законовото изискване цели да се 
осигури възможност на заинтересованите лица да преработят офертите си с оглед новите 
условия на възложителя и разпоредбата е императивна. 
 
 
 
 
 
 
 

http://money.bg/news/id_1445126595/%D0%9A%D0%97%D0%9A_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Източник: stroitelstvo.info 
 
Заглавие: Вече има класиране в търга за столичния завод за отпадъци 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
В обществената поръчка за интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци на Столичната община - проектиране и строителство на завод за механично-
биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво вече има класиране. 
На първо място е обединение "Актор АД - Хелектор АД" със 181.53 точки и цена за преработка на 
боклука 60.69 лв. на тон. На второ място е консорциум "Садината 2012" със 149.23 точки. 
След техническата оценка до ценово предложение бяха допуснати консорциум "Садината 2012", 
съвместно предприятие "ВСМ-СПХ", обединение "Еурека – ГБС", обединение "Актор АД - 
Хелектор АД", консорциум "МБТ София 2012". 
От тях за нарушения бяха отстранени съвместно предприятие "ВСМ-СПХ", обединение "Еурека – 
ГБС" и консорциум "МБТ София 2012"…. 
 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2055022

