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Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Бизнес за 1 милиард лева 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
„Аз съм Тони Сопрано от бизнеса с боклука.“ Така героят на американския сериал „Семейство 
Сопрано“ обича да се представя, защото парите не миришат, а този бизнес, независимо дали 
е свързан с отпадъците от бита или с изкупуването на хартия, пластмаса или метал, е бил винаги 
печеливш. Най-много са парите в скрапа. Един килограм хартия се изкупува по 9 ст. в пунктовете, 
а кило мед - за 9 лв. Затова бизнесът с метални отпадъци процъфтява. 
Според браншовата асоциация в него се въртят около 2 млрд. лв. годишно. Работещи в 
металургията поставят числото под въпрос. Високите стойности се получават заради 
преминаването на стоката през няколко търговци. Това са кухи обороти. Реалното потребление в 
България и износът са за не повече от 1,2 млрд. лв., но и това не е малко. 
Около 6000 са местата, където през годините се е изкупувал метал. Те са навсякъде - в 
жилищните квартали, в ромските махали, по села и по паланки. Предаването на отпадъци в 
пунктовете се превръща в препитание за много хора. Проблемът е, че част от тях са крадени. 
Според браншовата асоциация делът на краденото желязо е не повече от 0,7%. Но ако в тези 
проценти е металната ви ограда, това за вас ще бъде не суха статистика, а истинска драма. 
Идва ли краят на този 20-годишен терор? През м.г. въпреки протестите на бранша държавата 
реши да регулира пазара със строги законови разпоредби. До 15 април т.г. например всяка 
фирма трябваше да представи банкова гаранция от 25 млн. лв. и по 5 млн. лв. за всяка своя 
площадка. Тези пари могат да бъдат отнети в полза на държавата, ако в пункта се намери стока 
без документи. Много са и новите изисквания към площадките - ако преди можеха да са на гола 
поляна, сега трябва да са от бетон, да имат огради и денонощно виодеонаблюдение, отчетни 
книги, пломбирани кантари. 
„Това са най-строгите регулации в цяла Европа. Стана така, че другите ще се учат от нас“, 
коментира шефът на БАР Борислав Малинов. В резултат от 1198 лицензирани пункта в началото 
на т.г. сега остават 704. 
Според Малинов обаче строгите регулации ще запратят половината от фирмите в сивия 
сектор. Така докато едни ще правят инвестиции и ще спазват правилата, други ще печелят 
милиони от въздуха. В момента в страната има около 800 незаконни обекта, твърди Малинов. 
Повечето са в частни дворове. „Ще ги познаете по това, че вратите им стоят затворени и се 

http://pressadaily.bg/publication/15010-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
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отварят само при позвъняване по телефона, нямат работно време, нито касови апарати“, казва 
шефът на БАР. 
Преди дни представители на екоминистерството, бранша и полицията обявиха, че оттук 
нататък ще водят обща битка срещу скрападжийската мафия. В проверките ще се включат 
представители на екоинспекциите, които са наясно с вида на отпадъците и изискванията за 
тяхното съхранение, както и представители на различни полицейски служби, увери Дарина 
Димова, началникотдел „Икономическа полиция“ в ГД „Национална полиция“. Предстои да 
видим кой кого ще победи. 
Според скептиците големият брой проверяващи само ще увеличи размера на 
рушветите, които ще трябва да се плащат. Но други смятат, че ако контролните органи си 
вършат работата, ще има ред на пазара. Дошло е обаче време браншът да изгони търговците от 
храма, тези, които мътят водата, които не спазват закона и купуват краден метал. Иначе рискува 
да загуби бизнес за милиони. 

 
Площадките ще бъдат все по-празни 
Пунктовете за скрап ще бъдат все по-празни, а бизнесът все по-малък. Такива са очакванията на 
хората от този бранш. Оборотите непрекъснато падат, разказва 
управителят на площадката на Военна рампа в столицата Валентин Терзийски. Обяснението е 
просто - няма работещи предприятия, които да генерират скрап. А натрупаното от времето на 
социализма вече свършва. Така сега в купчините с метал може да се види всичко - от болтове и 
ламарини до радиатори и джанти. 
Има дори тръби от „Напоителни системи“. Те ни ги предадоха, застрахова се Валентин 
Терзийски, всичко е с документ. Това желязо обаче е кухо, не тежи. Една пружина например е 15 
кг. Човекът взема 6 лв., като му удържат 10% данък, получава 5,40 лв. Ние също не печелим 
много. В момента фирмата не може да изпълни дори поръчките си за износ. От месеци обаче се 
готвят за новите правила. Цялата площадка вече е накичена с камери, различните видове метал 
се подреждат на отделни места, следи се всичко, което влиза и излиза. 

 
Металът отива в Турция 
От м.г. вътрешното търсене на метални отпадъци е свито. „Стомана индъстри“ почти не изкупува 
суровина. Така по-голямата част от нея отива за износ. През м.г. са изнесени 730 хил. тона черен 
скрап за около 223 млн. евро, като 600 хил. тона са отишли за Турция при цена от около 385 
долара за тон. По-малки количества са изнесени за Македония и Гърция. Отделно е реализиран 
експорт на около 12 хил. тона мед и 26 хил. тона алуминиеви отпадъци за около 90 млн. евро. 
Основната дестинация е Китай, където цените са добри и оправдават големите транспортни 
разходи. 
От този износ обаче икономиката ни няма никаква полза. Отпадъците са важни, когато 
се превръщат в стомана и ламарина, а не когато се изнасят навън без никаква принадена 
стойност. 

 
Цял ден блъскам с чука 
Цял ден блъскам с кирката и чука да изкарам някой лев, не крада. Работя за хляба, казва Христо 
от София. От 20 години той изкарва прехраната си с предаване на вторични суровини. Кара 
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събраното със счупена детска количка. Но то не е много. „Ровим по кофите, но там хората почти 
не хвърлят метал, само хартия и пластмаса. Преди имаше стари пружини, сега няма, а и 
пералните не стават за нищо. Пластмаса“, жалва се човекът. В последно време разбивали 
стари панели и вадят арматурата. От един панел излизат стотина кила. Така групата успявала да 
изкарва около 40 лв., защото работата е уморителна и тежка. И да искаш повече, не може. 
 
Източник: sever.bg 
 
Заглавие: Над 9 хил. лева са глобите от РИОСВ през април 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Седем акта за административни нарушения, четири наказателни постановления и три текущи 
месечни санкции за нарушения на екологичното законодателство са наложили инспектори от 
РИОСВ – Велико Търново след проверки през април, съощиха от еко ведомството в старата 
столица. Общата сума на наказанията е в размер на 9280,00 лв. 
Експертите съставиха седем акта за установяване на административни нарушения на Закона за 
лечебните растения на физически и юридически лица, тъй като не са представили в РИОСВ - 
Велико Търново обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 
предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите 
наличности, което енарушение на посочения закон. 
Издадени са две наказателни постановления за налагане на санкции за превишение на нормите 
за допустими емисии във въздуха – на "Лормет-България” ООД, гр. Габрово - текуща санкция в 
размер на 3444,93 лв. на месец за превишение на общ органичен въглерод и на "БРАМА” ООД, 
гр. Габрово - текуща санкция в размер на 13,15 лв. на месец за превишение на нормите за 
въглероден оксид. На "Центромес" ООД, гр. Велико Търново е наложена текуща санкция в 
размер на 122,00 лв. на месец за неспазване на индивидуалните ограничения за водите. 
Издадените четири наказателни постановления са за нарушения на Закона за управление на 
отпадъците на физически лица от с. Драганово, община Горна Оряховица и с. Петко 
Каравелово, община Полски Тръмбеш, установени при съвместни проверки с полицията. 
Лицата са глобени по 1400 лв. за това, че извършват дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали без наличие надокументи по реда на закона. 
През месец април 2013 г. експертите на РИОСВ са извършили общо 71 проверки на 65 обекта на 
територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 35 са плановите проверки и 36 са 

http://sever.bg/%D0%9D%D0%B0%D0%B4-9-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB_l.a_i.288017.html
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извънредните проверки - по сигнали и жалби от граждани, по заповеди на кметове на общини, 
писма на ОД на МВР и фирми.Издадени са 26 предписания. 
 
Източник: moreto.net 
 
Заглавие: Мобилен център събира електронни отпадъци във Варна 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (e-отпадъците), което ежедневно 
генерираме, съдържа особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека 
съставки. Около 50 милиона тона е-отпадъци се изхвърлят годишно в света. От тях само 10% се 
рециклират. Така ценните природни суровини (злато, сребро, паладий, мед и други), вложени в 
изработката на електронните уреди, в голямата си част остават неоползотворени. Това 
провокира мен и моя екип да стартираме кампанията „Бъди отговорен. e–рециклирай”. 
Първата акция в рамките на кампанията се проведе на 27 април, събота, на площад „Св. 
Александър Невски”. На мобилен пункт от 9:00 до 16:30 часа граждани и организации предадоха 
за рециклиране над 1,5 тона е-отпадъци. Средствата, събрани от кампанията до момента, са 
около 300 лева и ще бъдат дарени на сайтаhttp://ucha.se/, за разработването на нови 
интерактивни уроци за деца.  
На 19 май 2013, неделя, Министерството за развитие на електронно правителство ще 
организира мобилни пунктове в София, Пловдив, Варна и Бургас. Пунктовете ще са с работно 
време от 10:00 до 16:00 часа.  
Мобилният пункт във Варна ще бъде разположен на алеята до сградата на община Варна. 
Мястото дава възможност за спиране и паркиране на автомобили при необходимост.  
На специализирания мобилен център ще могат да се предават стари ненужни устройства и уреди 
като: 
Компютърно и комуникационно оборудване 
• Настолни и мобилни компютри 
• Монитори и дисплеи 
• Принтери, факс апарати и мултифункционални устройства 
• Мобилни телефони, кабели и зарядни устройства 
• Bluetooth и други джобни устройства  
• Модеми, рутери, мрежово оборудване и кабели 

http://ucha.se/
http://www.moreto.net/novini.php?n=210708
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• Фотоапарати и скенери 
• DVD и видео плейъри 
• CD/DVD/HDD и Floppy устройства 
• Мишки, клавиатури, слушалки и батерии 
Малки и големи домакински електроуреди 
• Аудио и видео техника, тонколони и слушалки 
• Телевизори и монитори  
• Видео игри 
• Кафе машини 
• Готварски, микровълнови и вентилаторни печки 
• Съдомиялни и перални машини 
• Прахосмукачки 
• Тостери, скари и ютии 
• Миксерви и сокоизстиквачки 
• Преси за коса и сешоари 
• Детски играчки и батерии 
Рециклиращата фирма „Екологика” предлага и директно извозване от дома на по-големи уреди. 
Повече информация за това на адресhttp://orders.ecologica.bg/, попълвайки формата Бързо 
запитване за извозване на отпадъци. 
Допълнителна информация за кампанията може да намерите 
на:https://www.facebook.com/ereciklirai, както и на уеб сайта на рециклиращата 
компания: http://orders.ecologica.bg/. 
 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Фирмите, които рециклират излезлите от употреба елуреди у нас, нямат разрешително да 
извличат златото и среброто от тях. „В България няма законна инсталация. Мисля, че има доста 
малки нелегални цехове, в които се извличат против всички закони и мерки за безопасност“, 
заяви Даниел Костов от фирма за рециклиране на излязла от употреба техника. 

http://orders.ecologica.bg/
https://www.facebook.com/ereciklirai
http://orders.ecologica.bg/
http://scrap-bg.com/7519/
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Технологията е отпадъците да се разглобяват и разделят на фракции. Част от тях, като пластмаса, 
стъкло и метал, остават в страната, а алуминият, златото и среброто се изпращат в преработващи 
центрове в Централна Европа, съобщава “Монитор”. 
От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед, 350 кг сребро и 34 кг злато. Освен тези 
ценни вещества обаче в старите телефони и компютри има и вредни за здравето елементи. 
Кадмият се съдържа в батериите на лаптопите и е едно от шестте токсични вещества, забранени 
с евродиректива. Изолацията от поливинилхлорид (PVC) в старите монитори също е вредна. 
При изгаряне или неправилно депониране PVC освобождава диоксините и уврежда 
репродуктивната и имунната система. Живакът, който се използва в осветителните тела и 
плоските дисплеи, може да причини увреждане на нервната система, бъбреците и мозъка. 
Миналата година ЕС прие директива, според която през 2016 г. 45% от произведеното 
електрическо и електронно оборудване трябва бъде събирано от фирмите за рециклиране. У нас 
годишно се събират 30 тона ненужни компютри, телефони и хладилници. 
 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Строеж на нов завод за отпадъци край Перник 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
До края на следващата година в Перник ще има депо за преработка на битови отпадъци. Днес 
беше направена първата копка на проекта, който ще струва над 21 милиона лева. 
Идеята за регионална система за преработка на битови отпадъци на това място е от преди близо 
десетилетие. Тогава проектът стартира - по програма ИСПА. 
Съдебни спорове около собствеността на терена обаче спират строежа. Сега той е възобновен - 
този път с пари по оперативна програма "Околна среда" - над 21 милиона лева. 
Всъщност- една година от срока за изпълнение вече е загубена - отново заради съдебни саги, 
този път обжалвания на процедурата за избор на изпълнител на проекта. За щастие - забавянето 
не е фатално и до края на следващата година тук вече ще се преработва пернишкият боклук. 
Всички 6 общини ще депонират отпадъците по един съвременен начин, при който ще търсим 
максимални възможности за опозотворяване на тези отпадъци - както за вторична употреба и 
преработка, така и за добив на енергия, заяви кметът на Перник Росица Янакиева. 
Годишно тук ще могат да се преработват около 46 хиляди тона боклук. 

http://bnt.bg/bg/news/view/100933/depo_za_otpadyci_v_pernik
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При постъпването в депото той ще бъде разделян, като от него ще се изваждат материалите, 
които могат да бъдат оползотворявани. Ще се изваждат и биоразградимите отпадъци, т.е. - за 
депониране ще остават едни съвесем малки количества, обясни Спиридон Александров - нач.-
отдел в управляващия орган на ОП "Околна среда". 
Националното съфинансиране е в размер на 2 милиона и 800 хиляди. С над 2 милиона участва и 
Община Перник - средствата вероятно ще дойдат от кредит, който общината ще тегли. 
 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: През 2012 г. в страната са събрани 17 600 тона стари гуми 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
През 2012 г. в страната са събрани 17 600 тона стари автомобилни гуми, съобщи МОСВ. Този 
обем представлява над 65% от количеството, пуснато на пазара за годината. 
Фирмите, които събират стари гуми, са общо пет: 
 “Екомедиана – 2010” АД, 
 “Норд Авторециклинг” АД, 
 “Гумирек” ЕАД, 
 “Екогуми” АД, 
 “Трансинс Авторециклиращ Консорциум” АД. 
Индивидуално изпълняващите задълженията си фирми през 2012 г. са “Омнифак” ООД и 
“Ванина Експорт” АД. 
Общо пуснатите от тях на националния пазар количества гуми през 2012 г. са 25 602 тона. От тях 
са оползотворени 17 637 тона. Изпълнената цел по оползотворяване е 68,89 %, т.е. надвишава 
заложените в закона 65%. 
 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Откраднаха кола с бутане, за да я продадат за скрап 
 
Линк:   
 

http://www.greentech.bg/?p=41300
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Текст:  
 
Рецидивисти откраднаха грохнала таратайка с бутане, за да я предадат за скрап, съобщава 
botevgrad.com. В края на миналата седмица в полицейското управление в Ботевград се получило 
съобщение за противозаконно отнет автомобил от частен двор в с. Новачене.При огледа на 
местопроизшествието криминалистите установили, че е откраднат спрян от движение лек 
автомобил „Волво 460”, без регистрационни номера, като за целта била взломена входната 
порта на имота. От проведените издирвателни и процесуално- следствени действия служителите 
на реда разкрили, че автори на престъплението са двама местни жители - В.Г. на 26 и Г.Д. на 21 
години, регистрирани за кражби, първият осъждан. В хода на разследването станало ясно, че 
рецидивистите хвърлили око на бракуваното возило и решили да припечелят някой лев, като го 
пласират за скрап. Двамата откачили входната порта от пантите и с бутане изкарали колата от 
имота, след което я продали на мъж от Мездра. Таратайката е намерена и иззета, а 
извършителите на кражбата остават в полицейския арест за 24 часа. Образувана е преписка. 
Работата по случая продължава./БЛИЦ 
 
 
 
 

http://www.blitz.bg/news/article/199512

