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Източник: investor.bg 
 
Заглавие: По-ниски банковите гаранции искат търговците на скрап 
 
Линк: 

 

 
 
Текст: 
 

По-ниски банковите гаранции за фирмите, които изкупуват метали, искат от Българската асоциация по 
рециклиране. До две седмици организацията ще внесе в екоминистерството предложения за промени в 
Закона за управление на отпадъците, съобщи председателят й Борислав Малинов, цитиран от БТА. 
От бранша очакват предложенията да бъдат взети предвид при предвижданите промени в Закона за 
управление на отпадъците, заявени от министър Искра Михайлова. 
Асоциацията предлага вместо да се плащат сегашната банкови гаранции от 25 хил. лева за фирма и 5 хил. 
лева за площадка, да се определи една гаранция от 10 хил. лева - само за площадка. В момента 
собственик на фирма, която има площадки в София и в Пловдив например, трябва да плаща две 
гаранции. 
Според Малинов банковата гаранция от общо 30 хиляди лева за фирма и площадка е непосилна за 
малките и средни фирми, затова много са преминали в сивия сектор. Ако сумата се намали, голяма част 
от фирмите ще се върнат обратно, коментира той. 
Търговците предлагат още да отпадне законодателното изискване от юни догодина гражданите да 
предават метали само на общински площадки и то безвъзмездно. „Това е абсурден текст, породен от 
лобистки интереси“, коментира Малинов. 
Според него това изискване ще увеличи сивия сектор със 70 на сто. До момента не е изградена нито една 
общинска площадка, въпреки че законът е в сила вече една година, посочи той. 
От бранша ще предложат още заплащането на предадения скрап за суми под 1 000 лева да е в брой, а не 
по банков път или с кредитна карта. Подобна граница имало в Италия - 1 000 евро, а в Испания - 3 000 
евро. Според Малинов има хора, които предават метални отпадъци за по 20 лева всеки ден, с тези пари 
се изхранват и няма да е добре, ако от тях трябва да дадат 7 лева за банкови такси. 
Той коментира още, че очаква и през тази година да се запази спадът на пазара на скрап. Малинов 
прогнозира, че процентното свиване тази година, спрямо 2012 г., ще бъде между 10 и 20%. Основните 
причини са намалелият брой на фирмите - до около 500 и на законните площадки за метални отпадъци - 
до около 900. За сравнение, през 2012 г. площадките били 1150, а през 2011 г. - около 2 300. Незаконните 
площадки сега са около 800. 
Повишават се кражбите на метали - за първите три месеца на годината ръстът е 5 на сто, предполагам, че 
за полугодието са стигнали 10 на сто, каза Малинов и го отдаде на дейността на незаконните площадки. 
След като влязат в сила промените в Наказателния кодекс и 5-6 души влязат в затвора, незаконните 
площадки от "сиви" ще станат "бели", заяви той. 
Малинов прогнозира стабилна цена на металните отпадъци през 2013 г. спрямо миналогодишната. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/namaliava-kolichestvoto-na-prerabotenite-metali-prez-2012-godina,155030/
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Основните пазари, на които фирмите от бранша изнасят черни метали, са Македония, Албания, Гърция и 
Турция. Цветни метали се изнасят най-вече за Китай, Индия, Корея, Италия, Германия и Холандия. 
 

Източник: duma.bg 
 
Заглавие: Промени в Закона за управление на отпадъците искат от бранша 
 
Линк: 

 

 
 
Текст: 
 
До две седмици от Българската асоциация по рециклиране (БАР) ще внесат в Министерството на околната 
среда и водите предложения за промени в Закона за управление на отпадъците. Това каза председателят 
на организацията Борислав Малинов пред БТА. Основното, което искаме, е намаляване на банковата 
гаранция, която в момента е 25 хил. лева за фирма и 5 хил. лева за площадка, като се определи една 
банкова гаранция от 10 хил. лева - само за площадка, което би било по-разумно и коректно, каза 
Малинов. По думите му в момента собственик на фирма, която има площадки в София и в Пловдив 
например, трябва да плаща две банкови гаранции, тъй като площадките се намират на територията на 
две различни регионални инспекции. Според Малинов банкова гаранция от общо 30 хиляди лева за 
фирма и площадка е непосилна за малките и средни фирми, заради което много от тях са преминали в 
"сивия" сектор. Смятаме, че при гаранция от 10 хиляди лева голяма част от фирмите ще се върнат 
обратно, коментира той. Друго предложение е да отпадне законодателното изискване от юни догодина 
гражданите да предават метални отпадъци само на общински площадки и то безвъзмездно. Това е 
абсурден текст на закона, породен от лобистки интереси, надяваме се да бъде отменен, коментира 
Малинов. Според него влизането в сила на подобно изискване ще доведе до нарастване на "сивия" 
сектор със 70 на сто.  
От бранша ще предложат още плащането на предадения скрап за суми под 1000 лева да се извършва в 
брой, а не по банков път, или с кредитна карта. Подобна граница има в Италия - 1000 евро, в Испания - 
3000 евро, даде пример председателят на БАР. По думите му има хора, които предават метални отпадъци 
за по 20 лева всеки ден, с тези пари хранят децата си и няма да е добре, ако от тях трябва да дадат 7 лева 
за банкови такси. 
 

Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Законът и ние: Противодействие на кражбите на цветни и черни метали 
 
Линк: 
 

http://www.duma.bg/node/59512
http://www.duma.bg/node/59512
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Текст: 
 
73 лица, участвали в 26 конкретни случаи на кражба на черни и цветни метали, са били задържани от 
полицията само за две денонощия. Разкритията са извършени в рамките на проведена наскоро 
координирана общоевропейска операция за противодействие на кражбите на метали и на дейностите с 
отпадъци от черни и цветни метали. В операцията са участвали 17 държави от ЕС. 
Законодателството на страната ни в тази сфера е било оценено като едно от най-напредничавите в 
Европа. 2503 са кражбите, с обект на посегателство черни и цветни метали, за първото полугодие на 2013 
година, сочи статистиката на Главна дирекция "Национална полиция". 
Николай Ничев, инспектор сектор „Престъпления срещу собствеността" в ГД "Национална полиция", дава 
подробности по случая - вижте видеото. 

 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Сметищата в Бургаско са остарели и не отговарят на изискванията, според директора 
на РИОСВ 
 
Линк: 
 

 

 
Текст: 
 
В Бургаско няма проблем с незаконни сметища, а с такива, които са остарели и вече не отговарят на 
изискванията. Това каза директорът на РИОСВ Бургас Бойчо Георгиев пред Радио "Фокус" - Бургас. 
Именно такъв е случаят с горялото в неделя депо за битови отпадъци в Несебър. Самото депо там не 
отговаря на изискванията и е старо, няма системи за улавяне на газовете и в горещините се самозапалва. 
По думите му проблемът ще се реши, след като се изгради регионалната система за управление на 
битовите отпадъци в с. Братово. Това по проект би трябвало да стане след две години. Депото ще се 
ползва от 9 общини, а в Несебър ще има претоварна станция. Георгиев допълни, че старите депа не се 
затварят, защото това би предизвикало криза с боклука. Проблемът със старите сметища обаче е решен 
за трите общини Царево, Созопол и Приморско, които вече имат ново регионално депо.  
 
 
 

http://bnt.bg/bg/news/view/105674/zakonyt_i_nie_protivodejstvie_na_krajbite_na_cvetni_i_cherni_metali
http://www.focus-news.net/?id=n1811918

