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Източник:  economynews.bg 
 
Заглавие: Спад на пазара на скрап 

 
Линк:  http://www.economynews.bg/спад-на-пазара-на-скрап-news47491.html  
 

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. 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. 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 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. 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. 

 

 
 
 
 
 
Източник:  dariknews.bg 
 
Заглавие: Глоба до 20 000 за пунктове, които изкупуват метал от изгорени гуми 

 

http://www.economynews.bg/спад-на-пазара-на-скрап-news47491.html
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Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1126016  

Текст: Във връзка с констатирано нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми и 
невъзможност да се идентифицират нарушителите, РИОСВ-Плевен напомня, че металните оплетки, 
получени в резултат на нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми, не могат да се 
определят като „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" и поради тази причина не могат да 
бъдат предавани от физически лица в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали 
и да бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с 
битов характер. 

РИОСВ-Плевен е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 
метали с предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите. 
От инспекцията съобщиха, че при констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 
20 000 лв. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Източник:  tv7.bg 
 
Заглавие: Изграждат площадки за скрап с европари 
 
Линк:  http://tv7.bg/news/9797181.html  

Текст: Търговци настояват за промяна в Закона за управление на отпадъците 

Обмисля се изграждането на площадки за скрап да се финансира с европари през следващия програмен 
период. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев и отговори на исканията 
на търговците на скрап за промени в Закона за управление на отпадъците. 
 
Това може да се случи само след обстоен анализ, който ще се прави през септември, за да може 
евентуалните промени да се случат до края на годината или началото на следващата, каза още той.  
 
Законът за управление на отпадъците беше приет миналата година под натиска на протести на 
търговците на скрап. Още тогава те не се съгласиха с прекалено високата, според тях, банкова гаранция, 
която се изисква за подобен бизнес. В закона имаше изискване до две години след влизането му да се 
направят площадки за скрап от общините, на които всеки да предоставя безвъзмездно отпадъците си от 
черни и цветни метали. Все още обаче няма нито една такава площадка. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1126016
http://tv7.bg/news/9797181.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

 

"Точният размер на дадена банкова гаранция, която е един икономически инструмент за регулация на 
съответните отношения, може да се определи само след един експертен анализ. Вече дали е голям, дали 
е малък, дали пречи на дейностите, които се извършват или пък напротив – стимулира. Дотолкова, 
доколкото аз разполагам с информация, към момента този бизнес все пак работи.", допълни зам.-
министърът. 

 

 

 
 
 
 
Източник: inews.bg 
 
Заглавие: Предвиждат финансиране на общински площадки за скрап 

                       На площадките ще се предава скрап, но безвъзмездно 
 
Линк:  
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html  
 

Текст: По ос "Управление на отпадъците" в оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. са 

предвидени специални мерки за финансиране на изграждането на общински площадки за безвъзмездно 

предаване на скрап.  

Това  стана ясно  от коментарите на  заместник-министъра на околната среда и водите  Чавдар Георгиев 

пред  журналисти, съобщава БТА.  

 

"Очевидно е,  че  към този  момент, може би в тази част приложението  на  закона не е  задоволително, 

но сами трябва  да си  дадем  сметка, че това е  свързано и със  значителни инвестиции в   изграждането 

на съответната  инфраструктура”, коментира Георгиев.   

 

Според действащия  Закон за управление  на отпадъците (ЗУО)от  средата на следващата  година ще бъде  

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_l.a_c.382_i.311764.html
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забранено предаването на  скрап от физически  лица срещу заплащане и  това ще може  да се 

осъществява  само  безвъзмездно, на общински  площадки.  

 

По думите  на заместник-министъра ще  се пристъпи към  промени  в ЗУО  след анализ на  изпълнението 

и приложението  на  закона. "Надяваме се  този анализ да  бъде извършен през септември, съобразно 

резултатите ще  пристъпим към последващи  законодателни   промени”, отбеляза той.  

 

Според него проект за изменение  на закона може  да се очаква в  края на годината  или началото на   

следващата. Запитан дали е  основателно искането на  търговците на скрап  з а намаляване на  банковите  

гаранции, определени в  закона,  заместник-министърът  посочи, че това  ще се реши след експертен  

анализ. "Доколкото разполагам с  информация, този бизнес  все пак   работи”, допълни  той. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Ще финансират общинските площадки за скрап с пари от програма "Околна среда" 

                      Промени в закона за отпадъците ще има най-рано в края на годината 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/shte-finansirat-obshtinskite-ploshtadki-za-skrap-
s-pari-ot-programa-okolna-sreda,155482/    
 

Текст: В оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. са предвидени специални мерки, с които ще 

се финансират общински площадки за безвъзмездно предаване на скрап. Това коментира заместник-

министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, цитиран от БТА.  

Преди година с промени в  Закона за управление на отпадъците беше регламентирано създаването на 

такива площадки, но засега не е изградена нито една. 

„Очевидно е, че в тази част приложението на закона не е задоволително. Трябва да си дадем сметка, че 

това е свързано и със значителни инвестиции за изграждането на  инфраструктура“, коментира Георгиев. 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/shte-finansirat-obshtinskite-ploshtadki-za-skrap-s-pari-ot-programa-okolna-sreda,155482/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/shte-finansirat-obshtinskite-ploshtadki-za-skrap-s-pari-ot-programa-okolna-sreda,155482/
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Според действащия закон от средата на следващата година ще бъде забранено предаването на скрап от 

физически лица срещу заплащане и това ще може да се осъществява само безвъзмездно на общински 

площадки. 

Предстоят промени в закона след анализ на изпълнението и приложението му. Този анализ ще бъде 

извършен през септември, съобразно резултатите ще пристъпим към последващи законодателни 

промени, отбеляза зам.-министърът. 

Според него проект за изменение на закона може да се очаква в края на годината или началото на 

следващата. 

Запитан дали е основателно искането на търговците на скрап за намаляване на банковите гаранции, 

определени в закона, заместник-министърът каза, че и това ще се реши след експертен анализ. 

„Доколкото разполагам с информация, този бизнес все пак работи“, каза още той. 

 
 
 
 
 
 
 

Източник: novini.bg 
 
Заглавие: Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци от домакинствата в Банкя 

Линк: http://www.novini.bg/news/150593-
%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D
1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8F.html    
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в Банкя на 10 август. 
Това съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира разделното събиране на 
опасните отпадъци на територията на София, предаде БТА. 

Пунктът ще приема безплатно опасни отпадъци от 8.30 до 14.30 часа. Той ще бъде разположен ул. "Цар 
Симеон", пред районната администрация. Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат 
да предават в пункта, са живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски 
материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти 
и лекарства с изтекъл срок на годност. Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за 

http://www.novini.bg/news/150593-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%8F.html
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обезвреждане от компанията по всяко време след предварителна заявка. Предаването им е безплатно за 
гражданите. 

 


