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Източник: Investor.bg   
 
Заглавие: Бизнесът със скрап алармира за риск от увеличаване на незаконните   сметища 
 
Линк:  http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-alarmira-za-risk-ot-
uvelichavane-na-nereglamentiranite-smetishta,151417/   
 
Текст: За една година рязко е намалял броят на площадките за предаване на отпадъци от 

метали, които отговарят на законовите изисквания 

За увеличаване на нерегламентираните сметища в страната заради намалелите места, където 

могат да се предават отпадъци от черни и цветни метали, предупреждават от Българска 
асоциация по рециклиране (БАР) в писмо, изпратено до медиите. 

Данни, които организацията е получила по Закона за достъп до обществена информация, сочат, 

че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които 
отговарят на законовите изисквания, е 889. За сравнение, към януари 2012 г. техният брой е бил 
2 372. 

Ако към януари миналата година една площадка е обслужвала 3 086 български граждани, то към 
момента една площадка трябва да приема отпадъци от черни и цветни метали от средно 8 267 
души, изчисляват от асоциацията. 

Организацията продължава да предупреждава и за разрастването на сивия сектор в бизнеса със 
скрап заради новото екозаконодателство, свързани с площадките за рециклиране на метали. 

От месеци бизнесът настоява за промяна на новия закон за управлението на отпадъците, с който 

бяха наложени банкови гаранции за фирмите, опериращи със скрап, както и високи глоби за най-
разнообразни нарушения, които според асоциацията са предпоставка за развитие на корупция. 

От бранша смятат, че със закона държавата изцяло му е прехвърлила отговорността за борбата с 
кражбите на метали. 

Още по темата 
Тръгват масови проверки на площадките за изкупуване и съхранение на метали 

Бизнесът със скрап настоява за законодателни промени 

Фирми за скрап ще минат в "сивия" сектор, прогнозират от асоциация 

 
 
Публикувано още в: 
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-alarmira-za-risk-ot-uvelichavane-na-nereglamentiranite-smetishta,151417/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-alarmira-za-risk-ot-uvelichavane-na-nereglamentiranite-smetishta,151417/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/trygvat-masovi-proverki-na-ploshtadkite-za-izkupuvane-i-syhranenie-na-metali,149758/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-nastoiava-za-zakonodatelni-promeni,145141/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/firmi-za-skrap-shte-minat-v-siviia-sektor-prognozirat-ot-asociaciia,144421/
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http://www.asenovgrad-online.com/biznes/item/6978-lipsv%D0%B0t-smetisht%D0%B0-z%D0%B0-
cherni-i-tzvetni-met%D0%B0li  
 
http://www.tbmagazine.net/novini/mestata-za-predavane-na-metalni-otpadci-ryazko-sa-namalyali  
 
http://www.agro.bg/news/article42979.html  
 
http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDI4OTs4Ng== 
 
http://news.ibox.bg/news/id_270613060 
 
http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-sus-skrap-alarmira-za-risk-ot-uvelichavane-na-nezakonnite-
smetishta-812098.html 
 
 
 
 
 
 
Източник: econ.bg 
 
Заглавие: Комбинатът за цветни метали в Пловдив с глоба от 35 177 лева 
 
Линк:  
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D
0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html  
 
Текст:  
КЦМ е замърсявал въздуха над допустимите норми  

1822 проверки са извършили експертите от 16-те регионални инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ) през април. Инспектирани са 1667 обекта, съобщиха от ресорното министерство. 

 

В резултат на проверките са издадени 95 наказателни постановления на обща стойност 198 350 

лв. За констатирани нарушения са дадени 762 предписания и са съставени 112 акта. 

 

За замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните норми 

http://www.asenovgrad-online.com/biznes/item/6978-lipsv%D0%B0t-smetisht%D0%B0-z%D0%B0-cherni-i-tzvetni-met%D0%B0li
http://www.asenovgrad-online.com/biznes/item/6978-lipsv%D0%B0t-smetisht%D0%B0-z%D0%B0-cherni-i-tzvetni-met%D0%B0li
http://www.tbmagazine.net/novini/mestata-za-predavane-na-metalni-otpadci-ryazko-sa-namalyali
http://www.agro.bg/news/article42979.html
http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDI4OTs4Ng
http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-sus-skrap-alarmira-za-risk-ot-uvelichavane-na-nezakonnite-smetishta-812098.html
http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-sus-skrap-alarmira-za-risk-ot-uvelichavane-na-nezakonnite-smetishta-812098.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-35-177-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_l.a_i.435431_at.1.html
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са наложени 20 санкции, като по тях са постъпили 363 858 лв. 

 

Най-голямата глоба е наложена на Kомбината за цветни метали (КЦМ) от инспекцията в 

Пловдив. Сумата е 35 177 лв. и е за неспазване на определените с комплексно разрешително 

норми за допустими вредни емисии. 

 

За същото нарушение е санкционирана и габровската "Лормет-България" от РИОСВ-Велико 

Търново. Наложената санкция е в размер на 3 445 лв. 

 
 
 
 
Източник: www.focus-news.net 
 
Заглавие: В Кюстендил обсъдиха доклад за въздействието върху околната среда на проект за 
център за отпадъци край Дупница 
 
Линк:  http://www.focus-news.net/?id=n1786127  
 
Текст: В Кюстендил се проведе обществено обсъждане на изготвения доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение за изграждане на 
„Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – регион Дупница”, предаде репортер 
на Радио „Фокус” – Кюстендил. На общественото обсъждане присъстваха зам.-кметът на 
община Кюстендил Росица Плачкова, представители на екипа, изготвил доклада, както и 
представител на община Дупница. Интересът от страна на гражданите беше слаб. Стана ясно, че 
за община Кюстендил е предвидено изграждането на претоварна площадка и инсталация за 
сепариране. Те ще бъдат снабдени с биофилтри, за да няма изпускане на миришещи вещества 
във въздуха. Ще бъдат направени подходящи настилки, които да възпрепятстват проникването 
на замърсители в почвите и водите, ще има и резервоари за събиране на тези води, които ще се 
заустват в пречиствателната станция на Кюстендил. Около площадката ще има и зелен пояс, 
който да не позволява да се виждат сградите на нея. „Община Кюстендил ще залага на 
разделното събирани на отпадъци, тези които не са събрани разделно, ще бъдат сепарирани 
чрез инсталации, които ще бъдат изградени на площадката. От общия боклук ще бъдат отделени 
частите, които ще могат да бъдат рециклирани след това. Това, което остане и е невъзможно да 
бъде отделено, само тази част ще се извозва на депо в Дупница. Колкото повече граждани имат 
съвест и събират отпадъците си разделно, толкова по-малко от общия отпадък ще остава и 
толкова по-малка такса смет ще плащаме", заяви Росица Плачкова. 
 
 

http://www.focus-news.net/?id=n1786127

