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Източник: econ.bg 
 
Заглавие: Асоциацията по рециклиране с ново ръководство 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) е гласувала новото си ръководство за следващия 
тригодишен мандат. Това е станало в рамките на провелото се в петък отчетно-изборно 
събрание, информират от пресцентъра на сдружението. 
Председател на Управителния съвет (УС) остава Борислав Малинов, който е бил преизбран от 
колегите си. Негов зам.-председател пък ще бъде Юлиян Владимиров. 
В състава на новия УС влизат 11 представители на компании, които са членове на БАР. Това са 
съответно: Борислав Малинов ("Норд холдинг" АД), Юлиян Владимиров ("Данио" ЕООД), Михаил 
Михайлов ("Феникс Инверс" ООД), Ренета Николова ("Трансис Индъстри" АД), Здравко Биков 
("Ровотел Стийл" ООД), Иван Златинов ("Макметал Холдинг" АД), Ефтим Орманов ("Хефти 
Металс" ЕООД), Иво Йорданов ("Стам Трейдинг" АД), Михаил Попов ("Балкан Трейд Експорт" 
ЕООД), Емилия Александрова ("Дием 56" ЕООД) и Стойчо Арсов ("К и А" ЕООД). 
Трима души съставляват Контролният съвет на сдружението с екодейност. Това са Димитър 
Дачевски, представител на "Литексспорт" ЕООД, Момчил Цанев от "Ровен Груп" ЕООД и Юлиан 
Атанасов от "ШОЛЦ България" АД. 
Асоциацията по рециклиране е сдружение с идеална цел. В нея членуват общо 96 дружества, 
чиято дейност е свързана със събирането, съхранението, транспортирането и механичната 
обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и 
др. Самото сдружение е член на международната организация по рециклиране Bureau of 
International Recycling (BIR), на Българска стопанска камара (БСК) и на Сдружението за стопанска 
инициатива. 
Като основни приоритети на работата си Борислав Малинов очерта борбата с незаконните 
площадки, намаляването на кражбите на метали, както и осъществяването на диалог с 
институциите. "Ще провеждаме активна политика за поддържането на положителната 
тенденция за трайна промяна в общественото пространство и за налагането на общата 
положителна визия и платформа за прозрачност и публичност относно дейността на 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_l.a_i.442569_at.1.html
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компаниите - членове на организацията. Ще привличаме нови членове с цел постигане на по-
голяма представителност на браншовата организация" – заяви той в първото си изказване. 
 
Източник: b2bnews.bg 
 
Заглавие: Асоциацията по рециклиране с ново ръководство 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) е гласувала новото си ръководство за следващия 
тригодишен мандат. Това е станало в рамките на провелото се...  
 
Източник: bia-bg.com 
 
Заглавие: Борислав Малинов бе преизбран за председател на Българската асоциация по 
рециклиране 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 

http://b2bnews.bg/index.php/%D0%B0sociaciqta-po-reciklirane-s-novo-rukovodstvo-822654.html
http://www.bia-bg.com/news/15214/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
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Борислав Малинов бе преизбран за председател на Управителния съвет на Българска асоциация 
по рециклиране (БАР) за нов 3-годишен мандат. Това стана на отчетно-изборното събрание на 
сдружението, проведено на 7 юни 2013 г. в София. За поста на заместник-председател на УС бе 
определен Юлиян Владимиров. 
Общото събрание на БАР конституира и състава на новия Управителен съвет. В него влизат 11 
представители на компании-членове на БАР – Норд холдинг АД – Борислав Малинов, Данион 
ЕООД – Юлиян Владимиров, Феникс Инверс ООД – Михаил Михайлов, Трансинс Индъстри АД – 
Рената Николова, Ровотел Стийл ООД – Здравко Биков, Макметал Холдинг АД – Иван Златинов, 
Хефти Металс ЕООД – Ефтим Орманов, Стам Трейдинг АД – Иво Йорданов, Балкан Трейд Експорт 
ЕООД – Михаил Попов, Дием 56 ЕООД – Емилия Александрова и К и А ЕООД – Стойчо Арсов. 
Контролният съвет на БАР е в състав от 3 души - Димитър Дачевски (Литексспорт ЕООД), Момчил 
Цанев (Ровен Груп ЕООД), Юлиан Атанасов (ШОЛЦ България АД). 
“Най-важното за развитието на БАР е борбата с незаконните площадки, намаляването на 
кражбите на метали, диалога с институциите. Ще провеждаме активна политика за 
поддържането на положителната тенденция за трайна промяна в общественото пространство и 
за налагането на общата положителна визия и платформа за прозрачност и публичност относно 
дейността на компаниите - членове на организацията. Ще привличаме нови членове с цел 
постигане на по-голяма представителност на браншовата организация”, заяви г-н Малинов в 
първото си изказване след избирането му за председател на БАР. 
 
Източник: klassa.bg 
 
Заглавие: Холандска фирма готова да инвестира 110 млн. евро в парк за отпадъци 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Холандската фирма „Greenstar solar” инвестира 110 млн. евро  в изграждане на парк за отпадъци 
в Пазарджик. Паралелно с него ще се изгради и енергиен парк, както и агро парк, в който ще се 
произвеждат зеленчуци, съобщи вестник „Марица” в понеделник. Паралелно с него ще се 
изгради и енергиен парк, както и агро парк, в който ще се произвеждат зеленчуци, съобщи 
вестник „Марица”. Инвестицията предвижда разкриването на 420 работни места в региона. 
 

http://www.bia-bg.com/member/73
http://www.bia-bg.com/member/73
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232686_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+110+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE++%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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Предложението на холандците е да се създаде публично-частно партньорство с община 
Пазарджик за разработване, изграждане и експлоатация на съоръжения за преработване на 
отпадъци. Паркът за отпадъци ще се състои от линия за полуавтоматизирано разделяне и 
подбиране на отпадъците, която ще отделя всички отпадъчни материали, които могат да бъдат 
продавани като непървични суровини на глобалния пазар. Останалата част от отпадъците ще 
бъде превръщана в биогориво. 
Паркът за отпадъци ще използва технология с почти нулево количество оставащи за депониране 
отпадъци, и ще създава стойност от всички преработвани материали. На базата на работно 
време 6 дни по 8 часа на седмица, експертите са изчислили, че съоръжението може да 
преработва 70 хил. тона годишно, а при увеличаване броя на смените, капацитетът на 
съоръжението ще нарасне пропорционално. 
Отпадъците, които отиват на сметища, ще бъдат използвани за производство на енергия за 
промишлеността  и за домакинствата. Това са всички горими частици, които са смесени с 
отпадъците. 
Предложението вече е внесено в Общинския съвет, който трябва да вземе отношение по 
въпроса. При одобрение на проекта, ще стартират преговори за реализирането му между 
инвеститорите и кмета Тодор Попов. . Инвестицията предвижда разкриването на 420 работни 
места в региона. 
Предложението на холандците е да се създаде публично-частно партньорство с община 
Пазарджик за разработване, изграждане и експлоатация на съоръжения за преработване на 
отпадъци. Паркът за отпадъци ще се състои от линия за полуавтоматизирано разделяне и 
подбиране на отпадъците, която ще отделя всички отпадъчни материали, които могат да бъдат 
продавани като непървични суровини на глобалния пазар. Останалата част от отпадъците ще 
бъде превръщана в биогориво. 
Паркът за отпадъци ще използва технология с почти нулево количество оставащи за депониране 
отпадъци, и ще създава стойност от всички преработвани материали. На базата на работно 
време 6 дни по 8 часа на седмица, експертите са изчислили, че съоръжението може да 
преработва 70 хил. тона годишно, а при увеличаване броя на смените, капацитетът на 
съоръжението ще нарасне пропорционално. 
Отпадъците, които отиват на сметища, ще бъдат използвани за производство на енергия за 
промишлеността  и за домакинствата. Това са всички горими частици, които са смесени с 
отпадъците. 
Предложението вече е внесено в Общинския съвет, който трябва да вземе отношение по 
въпроса. При одобрение на проекта, ще стартират преговори за реализирането му между 
инвеститорите и кмета Тодор Попов. 
 
Източник: burgasnews.com 
 
Заглавие: Полицаи гонят и стрелят по крадец на метали из к-с "Славейков" 
 
Линк:   
 

http://www.burgasnews.com/burgas/intzidenti/73816-politzai-gonyat-i-strelyat-po-kradetz-na-metali-iz-k-s-slavejkov
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Текст:  
 
Крадец на метали е бил задържан след преследван, съобщиха от полицията. На ул. "Гладстон", 
до Регионален инспекторат по образованието служители от Второ Районно управление 
"Полиция" - Бургас спрели за проверка "Фолксваген", с бургаска регистрация, управляван от 30 
год. С.И. от Бургас. Констатирано е, че водачът е лишен от право да управлява МПС, за което му е 
съставен акт - при проверка за задължително оборудване на лекия автомобил, в багажника му са 
открити няколко найлонови торби с отпадъци / два чувала с меден проводник, един чувал с 
алуминиеви детайли и електронна везна до 300 кг./. За произхода на металните отпадъци С.И. 
не могъл да даде адекватно обяснение, поради което заедно с автомобила е отведен във Второ 
Районно управление "Полиция" - Бургас за изясняване на случая. Пред сградата на районното 
управление при разтоварването на вещите от багажника, С.И. успял да избяга в посока бл. 55 на 
к-с "Славейков", което наложило да бъде последван от полицейските служители. Нееднократно 
му е разпоредено да прекрати бягството си, но С.И. не се подчинил. Произведен е 
предупредителен изстрел във въздуха със стоп патрон, като в района на бл. 54 в к-с "Славейков", 
С.И. е задържан, като са използвани физическа сила и помощни средства / белезници/. По 
случая е образувано досъдебно производство. 
 

http://www.burgasnews.com/vazhni-novini/malka-novina/73816-politzai-gonyat-i-strelyat-po-kradetz-na-metali-iz-k-s-slavejkov

