
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 22 октомври 2013 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: В МОСВ се проведоха срещи с участието на министър Искра Михайлова и заместник-министър 
Чавдар Георгиев за преглед и оценка на прилагането на Закона за управление на отпадъците  
 
Постъпиха 23 становища с 189 конкретни предложения за промени в основните разпоредби на 
закона 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2243  
 

 
 
Текст: В резултат на взето решение на заседание на Обществения съвет през август и засиления интерес, 

Министерство на околната среда и водите проведе поредица от срещи за преглед и оценка на 

прилагането на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.) за периода от 

влизането му в сила през м. юли 2012 г. до настоящия момент. Целта е усъвършенстване на законовата 

уредба и насърчаване  на политиката по рециклиране и оползотворяване на отпадъците, като се използва 

пълния потенциал на страната. 

Отправено беше запитване до всички заинтересовани страни по ЗУО - организации по оползотворяване 
на масово разпространени отпадъци, браншови организации, вътрешни структури на МОСВ, които 
извършват контрол по прилагането на закона. От заинтересованите лица постъпиха 23 становища, които 
съдържат 189 конкретни предложения за промени в основните разпоредби на ЗУО. 
  
В периода 8 – 17 октомври, в МОСВ се проведоха поредица от срещи с участието на министър Искра 
Михайлова и зам. – министър Чавдар Георгиев, на които бяха представени основните проблеми, които 
подлежат на обсъждане и на бъдеща преценка за необходимостта от изменение и допълнение на ЗУО. На 
срещите присъстваха представители на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 
Българска стопанска камара, Национално сдружение на общините в Р България, Българска асоциация на 
циментовата индустрия, Българска асоциация по рециклиране, Българска асоциация на металургичната 
индустрия, Асоциация на рециклиращата индустрия,представители на организации по оползотворяване 
на масово разпространени отпадъци, на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално, както и 
представители на фирми, извършващи дейности с отпадъци. 
  
Всички участници в срещите  имаха възможност да изложат становища и да направят конкретни 
предложения за промени в ЗУО и подзаконовите актове по неговото прилагане. В резултат на 
проведените задълбочени дискусии се оформиха предложения, свързани с промени в следните основни 
направления: 
  
• разрешителен режим за дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци; 
  
• управление на  дейностите с отпадъци от черни и цветни метали; 
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• задължения на кметовете на общини  по отношение  управлението   на битови отпадъци; 
  
• промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци; 
  
• размер на банкови гаранции, които гарантират по-голяма ефективност и ефикасност при изпълнение на 
целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и по-ясни текстове за реда за 
усвояването им; 
  
• отчетност и докладване при дейностите по отпадъци и въвеждане на интегрирана информационна 
система; 
  
• административно - наказателни процедури. 
  
Направените предложения ще бъдат анализирани, след което ще бъдат подготвени проекти на текстове 
на разпоредбите, предложени за изменение и допълнение. Прецизираните текстове на разпоредбите ще 
бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите страни, и ще започне подготовката на 
законопроекта за процедурата по съгласуване на нормативни актове от Министерски съвет. 

 
 
 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: НАП Монтана рециклира нови 691 кг хартия 

 Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1161872  

  
 
Текст: Нови 691 кг хартия спестиха служителите на НАП Монтана, предавайки я за рециклиране. Под 
мотото „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” от началото на миналата година в офиса 
на агенцията се провежда „зелена” кампания за разделно събиране на използвана хартия. Кампанията е 
част от цялостната „зелена” политика на приходната администрация за адекватно използване и 
рециклиране на природните и енергийни ресурси. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчната 
хартия цели да изгради социална и екологична отговорност у служителите на НАП. 

Друга екологична практика в приходната администрация е използването на вътрешна електронна 
система за документооборот, която елиминира необходимостта от кореспонденция на хартия между 
отделните звена. 
  
Все още има какво да се направи по отношение изразходването на горива, вода, енергия и материали от 
структурните звена на приходната администрация. Поради това бъдещите инициативи на Националната 
агенция за приходите предвиждат внедряване на Система за управление на околната среса /СУОС/. 
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Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Анализ – цени на скрап в Индия 21.10.2013 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/    

 

 
 
Текст: Индийските стоманодобивни предприятия, продължават да се противопоставят на високите 
офертни цени за скрап , което ще засегне търгуваните обеми  . 
Поради голямата разлика в курс купува и диапазоните за шредирания скрап доведоха до много малко 
продажби през последната  седмица . 
Предложенията и заявките за HMS 1 & 2 ( 80:20 ) варират от $ 340-350 за тон CFR Nhava Sheva , како и 
няколко сделки са докладвани в диапазона от $ 345-348 за тон . 
Според износители , ограничените обеми на сделките са в  по-високата част на този ценови диапазон , 
там борбата е  за осигуряване на по-големи обеми на или под 345 щ. д. за ниво тон цена. 
Днешната цена от  340$ на тон  е за HMS 1 & 2 ( 80:20 ), като  няколко износители казват,че е малко 
вероятно да се осъществи сделка на тази цена. 
Участниците на пазара на  шредиран скрап  твърдят, че търговията е стигнала до виртуален застой като 
офертните цени продължават да са около $ 380 на тон . 
Изключително малко сделки се съобщават на $ 375 на тон от САЩ и $ 380 за тон от Европа, но и в по-
голямата част продавачите са заявили, че не могат да се споразумеят за цената . 
Базиран във Великобритания износител заяви, че индийският пазар е силно непредсказуеми в този 
момент , като цена до $ 375 – $  за шредиран скрап изглежда като амбициозна цел . 
Превозът към Индия е  временно занижен като честота  и до повишаване на обема  се  предлагат 
увеличението на цените , които същевременно пък не се търгуват на по-високи стойности.. 
Дори и на цена от $380 на тон за шредер  от САЩ  не може  да  пробие пазара в момента. 
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