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Източник: akcent.bg 
 
Заглавие: БАР: Необходими са промени в Наказателния кодекс 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), които са предвидени за 
незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да 
се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се 
наказват с лишаване от свобода от една до пет години. Това е само част от 
предложенията за промени  в НК, които бяха представени днес от Българската 
асоциация по рециклиране (БАР) на провелата се пресконференция, организирана от 
БАР, с участието на Министерство на околната среда и водите. 
В пресконференцията взеха участие г-н Борислав Малинов – председател на 
Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране и г-н Стефан Стефанов – 
директор на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, 
Министерство на околната среда и водите. 
 Малинов обърна внимание, че направените предложения са плод на работата на 
експертна работа група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), в 
която са участвали представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, 
Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК.  
Като първа причина, налагаща предложените промени,  Малинов сподели, че: „В 
Наказателният кодекс (НК) в чл. 234б казва: Който изкупува или извършва търговска 
дейност с отпадъци от черни или цветни метали без лиценз, който се изисква по 
нормативен акт, или в негово нарушение, се наказва с лишаване от свобода до пет 
години и глоба от две хиляди до петдесет хиляди лева, както и с лишаване от право по 
чл. 37, ал. 1, т. 7.“. Той обърна внимание, че текстът е в пълно противоречие с правния 
мир, тъй като лицензи вече няма и те са отменени и ако се следва предписанията на НК 
всички опериращи в бранша са престъпници. 
Втората причина, която беше изтъкната е желанието на законните фирми в бранша, да 
въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващият се брой на незаконни 
площадки и разрастващия се „сив”сектор.  

http://www.akcent.bg/site/news.php?item=10558
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Като тревожна тенденция бяха представени данните за броя на площадките за скрап в 
страната от миналата и тази година. Миналата година броят им е бил 2 372, а сега 
техния брой е 889. 
Наблюденията на БАР са, че над 1 000 са незаконните площадки. Те работят незаконно 
по три начина - като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не 
се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение - абсолютно нелегално. 
Като допълнителна тежест към нуждата от скорошни промени в Наказателния кодекс, 
бяха представени и данните от ГД „Национална полиция”, според които за миналата 
година кражбите на метали са намалели с 36%, но за първото тримесечие на тази 
година се наблюдава увеличение с 5%. Според г-н Малинов за второто тримесечие най-
вероятно това увеличение ще е между 10 и 15%. 
Асоциацията предлага и промени в чл.195 от НК, като с лишаване от свобода от една до 
десет години да бъдат наказвани виновните за кражба на кабели, електропроводници, 
елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически 
уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или 
части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, 
включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и 
всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура 
като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление 
или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи 
паметници или части или елементи от тях. 
 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: До 10 години затвор и 60 000 лева глоба 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Да се засилят санкциите в Наказателния кодекс (НК), които са предвидени за незаконното 
съхранение или търговия с метали. Това предлагат от Българската асоциация по рециклиране 
(БАР), предаде БГНЕС. 
Те вече са подготвили своите предложения и се надяват в най-скоро време текстовете да бъдат 
внесени в Народното събрание от експертите на МВР. От асоциацията настояват собствениците 
на фирми, които търгуват незаконно с метали да бъдат наказвани със затвор от една до пет 

http://scrap-bg.com/7703/
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години и глоба от 5000 до 30 000 лв. При повторно нарушение от БАР предлагат наказанието да е 
10 години затвор и глоба до 60 000 лв, а металите, които се съхраняват незаконно да бъдат 
конфискувани в полза на държавата. 
Освен за недобросъвестните търговци от асоциацията предлагат да се предвидят и санкции за 
кражба на пътни знаци или всякакъв вид табели или елементи от сигнализацията, която 
гарантира сигурността на хората по автомобилните или железопътните пътища. При подобни 
случаи от там предлагат да се предвиди затвор от 2 години или глоба от 1 000 до 5 000 лв. 
От асоциацията отчитат, че за първите три месеца на годината има увеличение на кражбите на 
метали с 5%. Според председателя на УС на БАР Борислав Малинов в момента на пазара 
оперират 2372 фирми, които се занимават с изкупуване на метали. от тях на светло са едва 889. 
Според Малинов, част от фирмите, които оперират незаконно, са се регистрирали като 
автоморги и така избягват плащането на гаранции и не разполагат с видеонаблюдение. А други 
са обявили, че изкупуват пластмаса и хартия, но реално работят и с метали. 
 
Източник: security.bg 
 
Заглавие: Бизнесът иска по-тежки санкции за крадците на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
От кражбите на метали страдат инфраструктурни предприятия като БДЖ, 
електроразпределителните дружества, телекомуникационните компании и общините, които 
остават без капаци на канализационни шахти. По данни на Българската асоциация по 
рециклиране (БАР) регистрираните площадки за скрап в момента са 889 – от работили 2300 до 
миналата година. Причина за рязкото намаляване на броя на пунктовете са влезлите в сила нови 
лицензионни изисквания към фирмите, занимаващи се със събиране и оползотворяване на 
вторични суровини от началото на 2013 г. Едно от тези изисквания е да има изградена система 
за видеонаблюдение и контрол, която да фиксира процеса на приемане на металите и да 
улеснява разследването при кражби. За съжаление констатацията на бранша е, че поне 
половината от нерегистрираните работят незаконно, смята председателят на БАР Борислав 
Малинов. По думите му част от тези фирми са се регистрирали като автоморги и така избягват 
плащането на гаранции и не разполагат с видеонаблюдение. А други са обявили, че изкупуват 
пластмаса и хартия, но реално работят и с метали. Според действащото 
законодателство контролните органи са безсилни да затворят незаконните площадки и могат 

http://www.security.bg/novini/bulgaria/biznesa-t-iska-po-tezhki-sanktsii-za-kradtsite-na-metali
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само да им налагат актове. Много от тях, макар да имат по 5-6 акта, продължават да работят, 
допълни Малинов. Кражбите в периода януари-март са нараснали с 5%, но прогнозата е, че през 
второто тримесечие на годината кражбите на цветни и черни метали ще се увеличат с още 10-15 
на сто. 
За да се спрат кражбите, представителите на бранша предлагат промени в Наказателния кодекс, 
с които да се повишат санкциите за незаконно търговия с метали и да се предвиди наказание 
“лишаване от свобода” от една до пет години за кражба на релси, кабели, капаци на шахти, части 
от вагони и локомотиви и от съобщителна инфраструктура. Същото наказание се предлага и за 
всеки, който приема или съхранява отпадъци от метали без регистрация. От асоциацията 
настояват собствениците на фирми, които търгуват незаконно с метали, да бъдат също така 
глобявани от 5000 до 30 000 лв. При повторно нарушение от БАР предлагат наказанието да е 10 
години затвор и глоба до 60 000 лв, а металите, които се съхраняват незаконно да бъдат 
конфискувани в полза на държавата. 
 
Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Кражбите - проблем номер 1 на бизнеса 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Спрете кражбите - от полето, от цеховете, от дворовете на предприятията. Това е една от най-
важните мерки, които правителството трябва да вземе за подобряване на бизнес средата у нас, 
заяви вчера собственикът на „Свилоза“ Красимир Дачев по повод консултациите на премиера 
Орешарски с работодателите и синдикатите за съживяване на производството у нас. Той посочи, 
че намаляването на регулаторните режими е важно. Но още по-важно е хората да бъдат сигурни, 
че плодовете на труда им няма да бъдат ограбени. „Как искаме селяните да отглеждат домати и 
картофи, като продукцията им изчезва от нивите? Собственик на 20 декара с кайсии ми се 
оплака, че тази година не е откъснал дори един плод. Всичко било опоскано. Ако средата е 
нормална, хората ще се отпуснат и сами ще започнат да се занимават с предприемачество. 
Тогава не 250 000, а три пъти повече работни места ще бъдат открити“, посочи Дачев. 
Намаляването на битовата престъпност е важно за икономиката, потвърди и предприемачът 
Васил Василев. Той разказа, че има бодигардове и модерни системи за охрана на завод „Мраз“, 
но пак се правят опити за кражби на метал. В селата обаче хората са беззащитни. По думите му 
правителството трябва да намери начин да спре набезите на апашите и да даде право на хората 

http://pressadaily.bg/publication/17038-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
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да се самоорганизират и защитават. Кражбите са проблем и на леярните, както и на 
машиностроителните предприятията, където има скрап, коментира шефът на браншовата 
асоциация Илия Келешев. Той обясни, че това принуждава фирмите да харчат много пари за 
охрана. 
Шефът на БСК Божидар Данев заяви вчера, че след първите консултации с правителството е 
оптимист, че бизнес средата ще се подобри. На премиера Орешарски са дадени 48 предложения 
за подобряване на ситуацията. Първата индикация за положителна промяна ще бъде, ако се 
обърне трендът на инвестициите. Само за три години те са се сринали със 79%, а чуждите - 6,5 
пъти. 
С 5 на сто са се увеличили кражбите на черни и цветни метали през първото тримесечие на 
годината в сравнение със същия период на 2012 г., съобщиха вчера от Българската асоциация 
за рециклиране. В страната работят 889 лицензирани площадки срещу 2300 през м.г. 
Половината от нерегистрираните са минали в сивия сектор. 
 
Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Шуменската екоинспекция санкционира с 1400 лв. нелегален търговец на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен наложи 
глоба в размер на 1400 лв. на нелегален търговец на отпадъци от черни и цветни метали. 
Ахмед Ахмедов от гр. Плиска е санкциониран, за това, че изкупил от различни лица 440 кг. 
метални отпадъци, без да притежава регистрация по Търговския закон и надлежно 
разрешително в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. През 
изминалия месец май експертите от РИОСВ – Шумен, съвместно със служители на полицията, 
са извършили проверки и на фирми, извършващи дейност с отпадъци от черни и цветни 
метали, като нарушения на екологичното законодателство не са констатирани. 
Данните за контролната дейност на шуменската екоинспекция през предходния месец сочат, че 
за периода са извършени общо 92 проверки, като са издадени три наказателни постановления 
на обща стойност 1 600 лв., а за различни нарушения на фирми и физически лица са съставени 7 
акта за установяване на административно нарушение. 

http://topnovini.bg/node/54364
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За заустване на производствени отпадъчни води в дъждовен колектор, който не е включен в 
пречиствателната станция за отпадни води, акт е съставен на фирма „Фикосота синтез”. Да 
зауства отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително е засечена 
фирма „Местни продукти” – село Здравец, като за нарушението е съставен акт. 
Собственичка на животновъдна ферма в омуртагското село Станец също подлежи на санкция, 
тъй като пренебрегнала дадените й задължителни предписания за изграждане на площадка за 
съхранение на торова маса и изграждане на събирателна шахта за отпадъчни води. С издадени 
актове са и двама мъже от Девня, засечени да изгарят ел. проводници, а билкар от Шумен е 
засечен в нарушение, тъй като в законоуставения срок не е представил в екоинспекцията отчет 
за добитите през миналата година количества лечебни растения. 
Във връзка с превишения на нормите за допустими емисии са съставени четири констативни 
протокола, издадени на оператори на исталации с източници на емисии, като въз основа на 
лабораторните протоколи, от екоинспекцията отчитат превишаване на нормите за допустими 
емисии при два обекта: “Мизия милк” – Търговище и поповската фирма “Фрештекст Текстил 
Финишинг България” ЕООД. 
 
Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Брюксел ни пита за отпадъците 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Европейската комисия започва мащабно проучване за това доколко законодателството на 
Общността в областта на рециклирането е успяло да се справи с проблема с отпадъците и от 
какво има нужда. Резултатите от допитването, което тече на сайта на ЕК (www.europa.eu), ще се 
използват при преразглеждането на законодателството в сектора догодина. 
Мненията на желаещите ще се събират до средата на септември тази година. 
Според сегашните регламенти до 2020 година 50 на сто от битовите отпадъци от общинските 
сметища и до 70 на сто от строителните отпадъци трябва да се рециклират или да се употребяват 
повторно. Възможно е обаче през 2014 година тези проценти да бъдат увеличени с още или да 
се преразгледат сроковете за постигането им. 
 
 
 

http://www.europa.eu/
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2050714
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Източник: pia-news.com 
 
Заглавие: Панагюрище и Ракитово се справят най-добре с управлението на битовите отпадъци 

 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Кметовете на Ракитово и Панагюрище са създали добра организация за управление на битовите 
отпадъци, сочат констатации от проверки на РИОСВ-Пазарджик през април и май. На 
общинското депо в Ракитово не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на 
неопасните отпадъци. Дадено при предишна проверка предписание за приемане на отпадъци, 
съответстващи на класа на депото, се изпълнява. 
На общинското депо в Панагюрище не е констатирано замърсяване с леки фракции на терени, 
съседни на депото. Дадените условия в разрешението за дейности с отпадъци, се изпълняват. Не 
са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. 
Депото за битови отпадъци в с. Юндола, община Велинград е с преустановена експлоатация, но 
извършените дейности по закриването му през 2012 год. не бяха в обем и качество, 
удовлетворяващи изискванията. Проверка на РИОСВ-Пазарджик през май констатира, че 
дейностите по закриване са приключили. Резултатите по възстановяване на терените са добри и 
може да се издаде решение за закриване. 
 
Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: В Добрич подписват договора за строителството на депо за отпадъци край с. Стожер  
 
Линк:   
 

 
 

http://pia-news.com/index.php/1/18166-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pia-news.com/index.php/1/18166-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/1306dobrich.aspx
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Текст:  
 
Кметът на Добрич Детелина Николова днес ще подпише договора за строителството на 
регионално депо за твърди битови отпадъци край село Стожер. Идеята е да бъде използвано от 
осемте общини на Добричка област и от шуменската Никола Козлево.  
Председателят на Сдружението "Бъдеще за Стожер " Димитър Платиканов обяви, че в момента 
се водят две дела срещу изграждането на депото и ако започне строителството, протестите на 
местните хора от мирни ще преминат към гражданско неподчинение:  
Това е екологична катастрофа, разберете го това. Точно под това село има цяло 
сладководно езеро и тези два сондажа, които са правени през 1971-1973 година са запечатани 
и са обявени за държавен резерв.  
Според кмета на Добрич Детелина Николова протестите няма да спрат строителството на 
депото:  
По информация от МОСВ досега не са спирани, не са прекратявани процедури, изграждане на 
регионални депа, поради подобни демонстрации на граждани.  
Днес Николова подписва договор със строителите. Платиканов заяви:  
Това беше последният мирен протест. Ако Детелина Николова подпише договор и тръгнат с 
машини да работят, ще стане много лошо. Селото не е съгласно. Ние знаем, че има нужда от 
такова депо, но не му е мястото там. 
 
Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: БНБ продава 50 тона бели стотинки на скрап 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Българската народна банка продава близо 50 тона бели стотинки (10, 20, 50) за скрап. Това сочи 
обява на централната банка за търг за изкупуване на остарели парички, публикувана в „Преса“. 
Финансовата институция е обявила за продажба 59,01 тона монети. В документите пише, че 
49,15 тона от тях са от мед, цинк и никел - от тези метали се правят белите стотинки. От 
централната банка обясниха, че това са монетите, които са негодни за употреба, но отказаха да 
дадат подробности. 

http://pressadaily.bg/publication/17091-%D0%91%D0%9D%D0%91-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-50-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
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Справка на „Преса“  показва, че от сплавта, от която се правят белите стотинки, са „замесени“ 
и  инфлационните левчета – 1, 2 и 5 лв. с емисия от 1992 г. (в обращение до края на 1999 г.). 
Според подуправителя на БНБ и шеф на валутния борд Калин Христов сегашният търг се прави за 
негодни монети - очукани, пробити и изкривени, които стоят на склад. Практиката била 
обичайна. 
Всяка фирма, която има разрешение да изкупува и да преработва скрап, може да участва в 
търговете на БНБ, обясни пред „Преса“ Борислав Малинов, шеф на асоциацията за рециклиране. 
Той обясни, че обикновено монетите се претопяват в пещите на „София Мед“. БНБ не може да 
претопява сама монетите си, защото това е специфична дейност, допълни той. 
По данни на централната банка в края на март тази година в обращение у нас има 1,5 млрд. броя 
стотинки на обща стойност 189 млн. лв. Най-масовите са 1 и 2 ст., които формират половината 
изсечени монети. В същото време за първите три месеца от употреба са излезли 210 хил. броя 
монети, като най-много са от 10 и 20 стотинки. В документация на търга на БНБ има и 
определени условия за купуването на монетите. Те са създадени, за да няма фалшификации и 
повторно сечене „на черно“. Купувачът трябва задължително да претопи и преработи метала, 
като може да го използва само за влагането в производство на метални продукти. В договора е 
записано, че фирмата, която купи монетите, има една година, за да ги преработи. Претопяването 
трябва да стане в присъствието на отговорно лице от БНБ. За да участват в състезанието, 
фирмите трябва да имат оборот от 1,5 млн. лв. в последните три години и да са извършвали 
подобна дейност. 
 
 
 


