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Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Слаба година за металургията 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Производството на метали в България е намаляло през миналата година, главно заради кризата и свитото 
търсене в Европа. Липсата на мерки за защита и стимулиране на промишлеността, както и нелоялната 
конкуренция на вътрешния пазар също са повлияли за негативната тенденция след отчетените 
положителни данни през 2011 г. Затова и производството като цяло все още остава далече от 
предкризисните нива, дори и в сегментите, където се наблюдава увеличение, става ясно от прегледа 
"Металургията в България през 2012 г.", изготвен от Българската асоциация на металургичната индустрия, 
в която членуват 43 компании. 
Черна металургия 
Производството на стомана, където единственото останало предприятие след затварянето на 
"Кремиковци" е "Стомана индъстри", е намаляло с над 23% през 2012 г., като достигнатото ниво е по-
ниско дори от първите години на кризата. Това е отражение на спада в целия Европейски съюз (почти 5%) 
в резултат на свитото потребление и намаленото търсене в секторите, които са основни потребители на 
стоманена продукция. 
Спад има и при производството на валцувани черни метали (близо 27%), където нивата отново са по-
ниски, отколкото през 2009 и 2010 г. Понижение от 8.5% има при плоския прокат (ламарини), но особено 
голям е спадът при дългия прокат (профили и арматури) - 33.3%. И при трите фирми производителки - 
"Промет стиил", "Стомана индъстри" и "Хелиос металург", се наблюдава намаление от 25 до 35%. 
"Очакванията от 2011 г. за повишаване на производството и постепенно връщане към нивата от периода 
преди кризата очевидно не се оправдават през 2012 г.", се посочва в анализа. 
Производството на изделия от черни метали (тръби, тел, стоманени топки за смилане на руда) остава 
почти без промяна, като се отчита лек спад. Основните фирми в сегмента са "ПИХ индъстри", "Жити" и 
"Стомана индъстри". 
Цветна металургия 
Понижение има и в цветната металургия, въпреки че тя е по-гъвката по отношение на потенциалните 
пазари. През миналата година производството на анодна мед е намаляло с 3.9%, а катодната мед отчита 
минимален ръст от 0.2%. Единственият производител на мед в страната е "Аурубис България", която е 
част от германската група Aurubis. Главната причина за понижението е плановият ремонт в 
предприятието, който продължи около месец и половина. Въпреки това България остава важен фактор с 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/07/29/2112764_slaba_godina_za_metalurgiiata/
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дял от около 14% от общото производство на мед в ЕС. 
След затварянето на ОЦК - Кърджали, олово от концентрат в България вече се произвежда само от КЦМ - 
Пловдив. Около 21% от общото производство се дължат на преработка на акумулатори и отпадъци. През 
последните пет години произведеното общо количество от метала бележи постоянен спад. През 
миналата година значително намаление (18.3%) има и в производството на цинк, отново заради 
затварянето на ОЦК. КЦМ обаче запазва нивото си от 2011 г. 
Стабилен ръст от 8.5% бележи производството на прокат от тежки цветни метали (мед, цинк, олово), а 
произведеният алуминиев прокат запазва нивото си от 2011 г. Най-големият производител на продукти от 
тежки цветни метали е "София мед", която продължава да увеличава производството си през последните 
години. Основните производители на алуминиев прокат пък са "Алкомет" (80% от общото количество), 
"Етем България" и "ПИХ индъстри". 
Скрап 
Междувременно стана ясно, че продажбите на скрап от черни и цветни метали също са отбелязали рязък 
спад през 2012 г. Стойността за първи път през последните години е паднала под 2 млрд. лв., а 
количествата се свиват с над 200 хил. тона до 1.711 млрд. тона. Това показва традиционното годишно 
проучване на Българската асоциация по рециклиране (БАР), която обединява 96-те най-големи компании 
в търговията със скрап. 
Няколко са причините за спада, посочват от БАР. Първата е намаляването на цените на суровините като 
цяло през миналата година. Основната причина обаче е отпадането от пазара на множество фирми 
заради рестриктивните изисквания на новия Закон за управлението на отпадъците. Според нормативната 
уредба фирмите трябваше да се прелицензират, да платят банкови гаранции за компанията и всяка 
отделна площадка, което затрудни повечето малки и средни фирми. Натискът на властите за 
изсветляване на сектора доведе и до спад на кражбите с 36% през 2012 г., се казва в анализа. В момента 
от 2400 през миналата година в България оперират 889 площадки. Има сигнали за тенденция на спад и в 
началото на тази година, коментира Владимир Димитров, изп. директор на БАР. 

 
Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Пазарът на скрап в България бележи спад 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране. Общото 
реализирано количество достига 1,7 млн тона, а стойността на търгуваното количество е по-малко от 2 

http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/0729skr.aspx
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млн. лева. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, алуминия, месинга, 
цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед. 
Данните са на Министерството на икономиката, Агенция "Митници" и рециклиращите предприятия. 
Спадът в обемите на реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на 
Закона за управление на отпадъците от 2012-а година, както и на дисциплинирането на компаниите, 
опериращи с черни и цветни метали, и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012-а г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на 
кражбите с 36 на сто за миналата година. 

 
Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Пазарът на скрап се свил почти с една пета през 2012 г. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Пазарът на скрап се е свил почти с една пета през миналата година, сочат данни от изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на информация от Министерството на 
икономиката и енергетиката, Агенция "Митници“ и рециклиращите компании и предприятия в страната. 
Спад има както при количествата предадена за рециклиране вторични суровини, така и при цените им, 
което от своя страна намалило с 36 на сто кражбите на цветни и черни метали от инфраструктурните 
предприятия. 
Общо през 2012 г. са изкупени 1 711 608 т скрап на обща цена от 1.964 млрд. лв. Това е спад от 384 692 т, 
докато година по-рано са били реализирани 2 096 300 т за 2.17 млрд. лв. Спадът в оборотите е 206 млн. 
лв. 
Освен при изкупуването на мед и автомобилни акумулатори, където има ръст в изкупуването, при всички 
други отпадъци има спад. Най-голямо е намалението при цветните метали месинг, цинг и олово – 55%, 
следвани от алуминия – свиване от 23.5 процента, и при черните метали стомана и чугун, където 
предадените за преработка количествата са намалели с около 19%. 
При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., лек ръст от 6 
процента е отбелязан през 2012 г. при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението 
на реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. 
са били на 25 300 тона. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добито в страната, сочат данните на асоциацията. Според нея основна 

http://www.mediapool.bg/pazarat-na-skrap-se-svil-pochti-s-edna-peta-prez-2012-g-news209471.html
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причина за негативния тренд е стресът в бранша след влизането в сила през миналата година на новите 
рестриктивни изисквания в Закона за управление на отпадъците. Думата си казва и дисциплинирането на 
компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора. 

 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Пазарът на скрап се свива, кражбите намаляват с 36% 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
Пазарът на скрап се свива през 2012 г. заради стреса в бранша, породен от промените в Закона за 

управление на отпасъците, но също и заради изсветляването на сектора. Това са изводите от анализ, 

изготвен от Българската асоциация по рециклиране въз основа на данни на Министерството на 

икономиката и енергетиката, агенция "Митници" и самите компании.  

Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 

потребление, както и добитото в страната, се вижда от анализа. През миналата година намалява цената 

на суровините, заради това  намаляват и кражбите - с 36%.  

Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1.712 тона, а стойността му е 1.964 млрд. лв. 

Намалението на изтъргуваните количества е с 385 хил. тона, а на оборотите - с 206 млн. лв.  

Търговията със стомана и чугун се свива с около 19%, с алуминий - с 23.5%, с месинг, цинк и олово - с над 

55%.  

Положителни тенденции асоциацията отчита единствено на пазара на мед и на автомобилни 

акумулатори. При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровина с около 40% до 92 846 

тона. При автомобилните акумулатори повишението е по-слабо - с 6% до 26.9 хил. тона.  

Източник: inews.bg 
 
Заглавие: Спад на пазара на скрап за 2012 г. 
 
Линк: 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/07/29/2112464_pazarut_na_skrap_se_sviva_krajbite_namaliavat_s_36/
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Текст: 
 
Регистриран е спад на пазара на скрап в страната за 2012 г., съобщиха от Българската асоциация по 
рециклиране. 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. 
Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато общо реализираната 
суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева., 
което през 2011 година е достигнало нива от 2,17 млрд.  лв. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия 
– там спадът при реализираната суровина е с около 23,5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона). 
При другите метали – месинг, цинк и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини – в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона). 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. 
При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., когато тя 
достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. са 
били на 25 300 тона. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добито в страната. Като основна причина се посочва стресът в бранша, 
който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закон за 
управление на отпадъците, както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни 
метали и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази 
тенденция, може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в размер на 36%. 

 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Близо 385 хиляди тона по-малко скрап е предаден през 2012 година 
 
Линк: 
 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3-_l.a_c.382_i.309661.html
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Текст: 
 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция „Митници“ и рециклиращите компании и предприятия в страната.От 
информацията става ясно, че се наблюдава спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., 
когато общо реализираната суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в 
размер на 206 млн. лева., което през 2011 година е достигнало нива от 2 170 млн. лв.  
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия 
– там спадът при реализираната суровина е с около 23.5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона). 
При другите метали – месинг, цинг и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини – в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона). 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. 
При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., когато тя 
достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. са 
били на 25 300 тона. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добито в страната. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите 
рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление на отпадъците, както и на 
дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на 
сектора.  
 

Източник: news.ibox.bg 
 
Заглавие: Спад в пазара на скрап 
 
Линк: 
 

http://www.blitz.bg/news/article/213710
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Текст: 
 
Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране, предаде БНР. 
Общото реализираноколичество достига 1,7 млн. тона, а стойността на търгуваното количество е по-
малко от 2 млн. лева. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, 
алуминия, месинга, цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед. 
Спадът в обемите на реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на 
Закона за управление на отпадъците от 2012 година, както и на дисциплинирането на компаниите, 
опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на 
кражбите с 36 на сто за миналата година. 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Спад на пазара на скрап в страната за 2012 г. отчитат от бранша 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1964 млн. лева. Това показват резултатите от изследване на Българската 
асоциация по рециклиране /БАР/, което се позовава на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. 
Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато реализираната суровина е 
била 2 096 300 тона, посочват от БАР. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева, 
което през 2011 г. е достигнало нива от 2 170 млн. лева. 

http://news.ibox.bg/news/id_1844522024
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1122489
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Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стоманата и чугуна - с около 19 на сто - през 
2011 г. реализираното количество е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 тона. Спадът при 
реализираната суровина от алуминий е с около 23,5 на сто - през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, 
а през 2012 г. - 34 879 тона. 
При другите метали - месинг, цинк и олово, се наблюдава силен спад на реализираните суровини - около 
55 на сто, сочат данните. През 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 
9005 тона. 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. При медта се регистрира увеличение на реализираната суровина с около 40 на сто през 
2012 г., когато тя достига до 92 846 тона. През 2011 г. количеството е 66 300 тона, показват резултатите от 
изследването. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6 на сто през 2012 г. и нивата достигат до 26 878 тона, при 25 300 
тона за 2011 г. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добив у нас. Като основан причина се посочват стресът в бранша, който е 
породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление на 
отпадъците през 2012 г. Други фактори, оказали влияние според бранша са дисциплинирането на 
компаниите, опериращи с черни и цветни метали, както и процесът по "изсветляване на сектора". 
През 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази 
тенденция може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в резултат на 36 на 
сто, посочват от БАР. 

 
Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Спад на пазара за скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват резултатите от изследване на Българската 
асоциация по рециклиране /БАР/, което се позовава на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. 

http://pressadaily.bg/publication/20220-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
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Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато реализираната суровина е 
била 2 096 300 тона, посочват от БАР. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева, 
което през 2011 г. е достигнало нива от 2 170 млн. лева. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стоманата и чугуна - с около 19 на сто - през 
2011 г. реализираното количество е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 тона. Спадът при 
реализираната суровина от алуминий е с около 23,5 на сто - през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, 
а през 2012 г. - 34 879 тона. 
При другите метали - месинг, цинк и олово, се наблюдава силен спад на реализираните суровини - около 
55 на сто, сочат данните. През 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 
005 тона. 
Само медта и акумулаторите връвят 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. При медта се регистрира увеличение на реализираната суровина с около 40 на сто през 
2012 г., когато тя достига до 92 846 тона. През 2011 г. количеството е 66 300 тона, показват резултатите 
от изследването. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6 на сто през 2012 г. и нивата достигат до 26 878 тона, при 25 300 
тона за 2011 г. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добив у нас. Като основан причина се посочват стресът в бранша, който е 
породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление 
на отпадъците през 2012 г. Други фактори, оказали влияние според бранша са дисциплинирането на 
компаниите, опериращи с черни и цветни метали, както и процесът по "изсветляване на сектора". 
През 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази 
тенденция може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в резултат на 36 на 
сто, посочват от БАР. 

 
Източник: econ.bg 
 
Заглавие: Пазарът на скрап се е свил през 2012 г. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Регистриран е спад на пазара на скрап в страната за 2012 г., съобщиха от Българската асоциация по 
рециклиране. Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1 711 608 тона, а стойността му -

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.470939_at.1.html
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 1,96 млрд. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на Българската асоциация по 
рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция 
"Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната.    
Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато общо реализираната 
суровина е била 2 096 300 тона. Намаление има и в оборотите в размер на 206 млн. лева.  
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази 
тенденция, може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в размер на 36%. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стоманата и чугуна  - с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия 
– там спадът при реализираната суровина е с около 23,5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона). 
При другите метали – месинг, цинк и олово, има сериозно намаление на реализираните суровини – в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 
тона).  
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. При медта се отчита увеличение на реализираната суровина с около 40% през 2012 г., 
когато тя достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. При автомобилните акумулатори 
данните сочат, че повишението на реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата 
достигат до 26 878, докато през 2011 г. са били на 25 300 тона. 
Общата тенденция е за спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление и добив в страната. Като основна причина се посочва стресът в бранша, който е породен от 
влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закон за управление на отпадъците, 
както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на 
изсветляване на сектора. 

 
Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Търговията със скрап се сринала през 2012 г. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Драстично намалява търговията с вторични метали през миналата година, става ясно от публикувано 
вчера изследване на Българската асоциация по рециклиране. То се позовава на данни на Министерството 
на икономиката и енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в 
страната. Общото количество реализиран скрап през 2012 г. е 1 711 608 тона. Стойността на изтъргуваните 

http://www.segabg.com/article.php?id=659220
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количества е 1.964 млрд. лв. Спрямо 2011 г. суровините са с 384 692 хил. тона по-малко, а оборотите 
падат с 206 млн. лв. 
За миналата година реализираните суровини от месинг, цинк и олово са с 55% по-малко на годишна база 
- 9005 тона. Драстично намалява и търговията с алуминий - с 23.5% до 34 879 тона, и със стомана и чугун - 
с 19 на сто до до 1 574 878 тона. Рециклиращият бранш отчита ръст само при реализацията на мед - с 40% 
до 92 846 тона, и на автомобилни акумулатори с 6 на сто до 26 878 тона. Цените на всички суровини са 
паднали през миналата година. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, добит в страната скрап. Като основна причина се посочва стресът в бранша, 
който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със закона за 
управление на отпадъците. Едновременно с това тече процес на постепенно изсветляване в бранша, 
твърдят от асоциацията. 
Добрата новина е, че ниските цени и свитото потребление са намалили кражбите на метали с цели 36%. 

 
Източник: agro.bg 
 
Заглавие: Пазарът на скрап се свива през 2012 г. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Пазарът на скрап се свива през 2012 г. заради стреса в бранша, породен от промените в Закона за 
управление на отпадъците, но също и заради изсветляването на сектора. Това са изводите от анализ, 
изготвен от Българската асоциация по рециклиране въз основа на данни на Министерството на 
икономиката и енергетиката, агенция "Митници" и самите компании.  
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление, както и добитото в страната, се вижда от анализа. През миналата година намалява цената 
на суровините, заради това намаляват и кражбите - с 36%.  
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1.712 тона, а стойността му е 1.964 млрд. лв. 
Намалението на изтъргуваните количества е с 385 хил. тона, а на оборотите - с 206 млн. лв.  
Търговията със стомана и чугун се свива с около 19%, с алуминий - с 23.5%, с месинг, цинк и олово - с над 
55%.  
Положителни тенденции асоциацията отчита единствено на пазара на мед и на автомобилни 
акумулатори. При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровина с около 40% до 92 846 
тона. При автомобилните акумулатори повишението е по-слабо - с 6% до 26.9 хил. тона. 

 

http://www.agro.bg/news/article44221.html
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Източник: novini.bg 
 
Заглавие: Спад на пазара на скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране. Общото 
реализирано количество достига 1,7 млн тона, а стойността на търгуваното количество е по-малко от 2 
млн. лева, предаде БНР. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, 
алуминия, месинга, цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед. Данните са на 
Министерството на икономиката, Агенция "Митници" и рециклиращите предприятия. Спадът в обемите 
на реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. Като основна 
причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на Закона за 
управление на отпадъците от 2012-а година, както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с 
черни и цветни метали, и процесът на изсветляване на сектора. За 2012-а г. се наблюдава и намаляване 
на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на кражбите с 36 на сто за миналата година. 

 
Източник: fakti.bg 

Заглавие: Спад на пазара на скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://www.novini.bg/news/149431-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html?utm_source=flip.bg
http://fakti.bg/biznes/72917-spad-na-pazara-na-skrap?utm_source=flip.bg
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Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция „Митници“ и рециклиращите компании и предприятия в страната. 
Наблюдава се тенденция на спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато общо 
реализираната суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 
млн. лева., което през 2011 година е достигнало нива от 2 170 млн. лв. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия 
– там спадът при реализираната суровина е с около 23.5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона). 
При другите метали – месинг, цинг и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини – в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона). 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. 
При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., когато тя 
достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. 

са били на 25 300 тона. 

 
Източник: money.bg 
 
Заглавие: Срив и в пазара на скрап, браншът в стрес след новите изисквания 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1, 964 млрд. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция „Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. 
От информацията става ясно, че се наблюдава спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., 
когато общо реализираната суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в 
размер на 206 млн. лева., което през 2011 година е достигнало нива от 2, 170 млрд. лева. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия - 

http://money.bg/news/id_1431909559
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там спадът при реализираната суровина е с около 23.5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона). 
При другите метали - месинг, цинг и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини - в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона). 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. 
При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., когато тя 
достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. са 
били на 25 300 тона. 
Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, 
потребление в страната, както и добито в страната. Като основна причина се посочва стресът в бранша, 
който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закон за 
управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр.53 от 2012 г.), както и на дисциплинирането на компаниите, 
опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази 
тенденция, може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в размер на 36%. 

 
Източник: novinar.bg 
 
Заглавие: Близо 385 хиляди тона по-малко скрап е предаден през 2012 година 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на 
търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на 
Българската асоциация по рециклиране, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Агенция „Митници“ и рециклиращите компании и предприятия в страната. От 
информацията става ясно, че се наблюдава спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., 
когато общо реализираната суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в 
размер на 206 млн. лева., което през 2011 година е достигнало нива от 2 170 млн. лв. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. 
реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 това), както и при алуминия 
– там спадът при реализираната суровина е с около 23.5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а 
през 2012 г. е 34 879 тона), предаде БЛИЦ. 

http://novinar.bg/index.php?act=news&act1=det&mater=NDM1NzszMQ==
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При другите метали – месинг, цинг и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини – в 
размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона). 
Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни 
акумулатори. При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., 
когато тя достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. са 
били на 25 300 тона. Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички 
показатели - внос, износ, потребление в страната, както и добито в страната. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите 
рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление на отпадъците, както и на 
дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на 

изсветляване на сектора. 
 
Източник: plovdivweek.com 
 
Заглавие: Пазарът на скрап се свива, кражбите намаляват с 36% 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Пазарът на скрап се свива през 2012 г. заради стреса в бранша, породен от промените в Закона за 
управление на отпасъците, но също и заради изсветляването на сектора. Това са изводите от анализ, 
изготвен от Българската асоциация по рециклиране въз основа на данни на Министерството на 
икономиката и енергетиката, агенция "Митници" и самите компании. Общата тенденция е спад на 
обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, потребление, както и добитото в 
страната, се вижда от анализа. През миналата година намалява цената на суровините, заради това 
намаляват и кражбите - с 36%. Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г., е 1.712 тона, а 
стойността му е 1.964 млрд. лв. Намалението на изтъргуваните количества е с 385 хил. тона, а на 
оборотите - с 206 млн. лв. Търговията със стомана и чугун се свива с около 19%, с алуминий - с 23.5%, с 
месинг, цинк и олово - с над 55%. Положителни тенденции асоциацията отчита единствено на пазара на 
мед и на автомобилни акумулатори. При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровина с 
около 40% до 92 846 тона. При автомобилните акумулатори повишението е по-слабо - с 6% до 26.9 хил. 
тона. 
 

 

http://plovdivweek.com/biznes/pazarat-na-skrap-se-sviva-krajbite-namalyavat-s-36_37201
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Източник: economic.bg 
 
Заглавие: Оборотът от скрап намаля до под 2 млрд. лв. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Реализираният през 2012 г. оборот от търговията със скрап в България се понижи до малко под 2 млрд. 
лв., сочат данните от изследване на Българската асоциация по рециклиране (БАР). Приходите от 
реализация на скрап намаляват до 1.96 млрд. лв. през миналата година, докато през 2011 г. са били с 206 
млн. лв. повече, или 2.17 млрд. лв. 
Реализираното количество скрап също намалява - до 1.71 млн. тона през 2012 г., докато година по-рано 
беше 2.1 млн. тона. Спад се вижда в търговията при стомана и чугун. Понижението е 19% на годишна база 
до 1.57 млн. тона. Още по-голямо е свиването при търговията с алуминий - 23.5% до 34.88 хил. тона. 
Изключение от правилото правят медта и автомобилните акумулатори. Реализираните количества от 
цветния метал нарастват с 40% до 92.85 хил. тона през 2012 г. При автомобилните акумулатори 
повишението на реализираната суровина е 6% на годишна база до 26.88 хил. тона през 2012 г. 

 
Източник: e-locator.net 
 
Заглавие: Спад в пазара на скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://e-locator.net/news/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1859445.html
http://economic.bg/news/22022/1/1/Oborotut-ot-skrap-namalya-do-pod-2-mlrd-lv.html
http://e-locator.net/news/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1859445.html
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Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране, предаде БНР. 
Общото реализирано количество достига 1,7 млн. тона, а стойността на търгуваното количество е по-
малко от 2 млн. лева. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, 
алуминия, месинга, цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед.Спадът в обемите на 
реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. Като основна 
причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на Закона за 
управление на отпадъците от 2012 година, както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с 
черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора.За 2012 г. се наблюдава и намаляване на 
цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на кражбите с 36 на сто за миналата година. 

 
Източник: 3e-news.net 
 
Заглавие: Продажбите на скрап се сринаха за година 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Рязък спад в търговията със скрап има у нас през миналата година. Това отчитат от Българската асоциация 
по рециклиране. Според данните от направено проучване с близо 385 хил. тона по-малко са били 
реализираните количества скрап през 2012 г. Предадени за вторични суровини количества са били 1,71 
млн. тона, а година по-рано са били близо 2,1 млн. тона.  
Реализираните продажби на компаниите от сектора също са спаднали драстично за година – с 206 млн. 
лв., става ясно от информацията на БАР. Данните за тяхното проучване са взети от агенция "Митници" и 
икономическото ведомство. Реализираните количества за миналата година са били 1,96 млн. лв. а година 
по-рано – за 2,17 млн. лв. 
Най-силно са намалели продажбите на месинг, цинк и олово 
 за последната година. Техният пазар се е сринал с цели 55% и са били реализирани едва 9005 тона. Само 
преди година търговията с тези метали е била за 19 800 тона.  
При стоманата и чугуна също е отрицателна тенденцията и спада в търговията е с 19%. У нас през 
миналата година са били реализирани общо 1,57 млн. тона от двете суровини. А година по-рано са били 
изтъргувани 1,94 млн. т стомана и чугун.  
При търговията с алуминий кризата е още по-голяма като реализираните продажби са били с 23,5% по-
малко, отчитат от асоциацията. И докато през 2011 г. реализираното количество е било за блио 45 хиляди 
тона, то миналата година са предадени на скрап с 10 000 тона по-малко алуминий.  
Причината за рецесията в сектора е "стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите 
рестриктивни изисквания, въведени със законаза управление на отпадъците", обясняват още от 

http://3e-news.net/show/33662_prodajbite na skrap se srinaha za godina_bg/
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асоциацията. Според тях промените са дисциплинирани в голяма част компаниите, опериращи с черни и 
цветни метали както и и процесът на изсветляване на сектора. 
С приетите промени през миналата година много по-сурово стана и наказанието за кражба на кабели, от 
което най-често страдаха енергийните компании. От асоциацията сега отчитат, че през кражбите на 
метали през миналата година са намалели с 36%.  
Запазва се ръста при търговията с мед и акумулатори 
Не при всички сектори на тежката индустрия се забелязва спад. При търговията с мед и автомобилни 
акумулатори търговията продължава да расте. При медта се наблюдава увеличение на реализираната 
суровината с около 40% през 2012 г. Така търговията е достигнала близо 93 хиляди тона, като през през 
2011 г. е била за 66 300 тона. 
Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на 
реализираната суровина е с 6 на сто катопрез 2012 г. са се достигнали нива от близо 27 хиляди тона.  
Специалистите припомнят, че в периодите на спад на тежката металургия обикновено означават и криза 
за цялата икономика на една страна. Металургичният отрасъл у нас е един от водещите икономически 
сектори, заедно с енергийният, които са предимно експортно ориентирани. 

 
Източник: stigabe.com 
 
Заглавие: Спад в пазара на скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране. Общото 
реализирано количество достига 1,7 млн тона, а стойността на търгуваното количество е по-малко от 2 
млн лева. 
Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, алуминия, месинга, цинка и 
оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед. Данните са на Министерството на икономиката, 
Агенция "Митници" и рециклиращите предприятия. 
Спадът в обемите на реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на 
Закона за управление на отпадъците от 2012 година, както и на дисциплинирането на компаниите, 
опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на 
кражбите с 36 на сто за миналата година. 
 

http://stigabe.com/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
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Източник: tribali.info 
 
Заглавие: Спад в пазара на скрап 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране. Общото 
реализирано количество достига 1,7 млн. тона, а стойността на търгуваното количество е по-малко от 2 
млн. лева. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, алуминия, месинга, 
цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед. 
Спадът в обемите на реализираните суровини е по всички показатели - внос, износ, потребление и добив. 
Като основна причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на 
Закона за управление на отпадъците от 2012 година, както и на дисциплинирането на компаниите, 
опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора. 
За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на 
кражбите с 36 на сто за миналата година. 

 
--- 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: РИОСВ-Бургас ще наложи санкция на община Несебър за допуснатото запалване на 
депото за отпадъци 
 
Линк: 
 

 

http://www.tribali.info/bg/spad-v-pazara-na-skrap/
http://www.focus-news.net/?id=n1811119
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Текст: 
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)– Бургас ще санкционира община Несебър, в 
качеството и на оператор на депото за отпадъци, заради допуснатото му запалване. Това съобщиха от 
РИОСВ-Бургас. За юридически лица, които допуснат неправилна експлоатация на депо или запалване на 
отпадъците в него, Законът за управление на отпадъците предвижда имуществена санкция в размер от 
7000 до 20 000 лева. При извършена днес проверка на място експерти от РИОСВ-Бургас са констатирали, 
че отпадъците в депото все още тлеят, като отделят бял дим, а на отделни места се забелязват единични 
пламъци. Предприети са действия за ликвидиране на запалването, като се извършва непрекъснато 
запръстяване на терена от двете му страни. Дадено е предписание за ускоряване на процеса за по-бързо 
овладяване на ситуацията. 
По данни на община Несебър запалването е станало около 5.00 часа сутринта на 28 юли по неизяснени 
засега причини. 
Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух в гр. Несебър не е регистрирала 
превишения на измерваните показатели. В момента вятърът е с благоприятна посока и не отнася 
миризма от депото към Ахелой, Равда, Несебър и Слънчев бряг. 

 
 
 
 


