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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=89  

 
 

Текст: Настоящият законопроект цели да хармонизира българското законодателство с изискванията на 
Директива 2009/41/ЕО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани 
условия и Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологични щети.  
Със законопроекта се въвежда изричното задължение работата с ГМО в контролирани условия да се 
извършва в регистрирани помещения, които осигуряват адекватна защита, дори когато дадените 
организми не представляват риск за здравето на човека и животните, и за околната среда.  
Допълнително се правят изменения, повишаващи научния и административен капацитет на 
Консултативната комисия по ГМО към министъра на околната среда и водите. Това ще гарантира, че всяка 
дейност свързана с ГМО ще преминава преглед от компетентен научен орган. Заедно с това се подобрява 
координацията между държавните институции отговорни за контрола на ГМО.  
Крайна дата за съгласуване: 18.12.2013 г.   
Очакваме писмени становища на електронен адрес: ntsvetkov@moew.government.bg  
Пълният текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани 
организми може да видите тук  
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани 
организми може да видите тук  
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук 
  

Източник: investor.bg 

Заглавие: Европейските компании търсят нови начини да привлекат купувачите 

Продажбите на стоки втора употреба и бартерите на услуги стават все по-популярни в 
европейските страни  

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/evropeiskite-kompanii-tyrsiat-novi-nachini-da-privlekat-

kupuvachite,162539/?page=2     

 
 

Текст: През юли, в стремежа си да стимулира приходите, френската фирма Intermarche започна да 
предлага на лизинг домакински уреди, струващи над 349 евро. Компанията планира да разшири броя на 
предлаганите по този начин стоки, като ще включи в списъка мебели и текстил. „Младите хора днес искат 
да използват най-новите джаджи, но не винаги искат да ги купуват“, твърди Давид Леклер, ръководител на 
хипермаркетите на Intermarche.  Други компании предлагат програми за рециклиране. IKEA позволява на 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=89
mailto:ntsvetkov@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/Proekt_ZID_Zakon_GMO.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/Motivi_Zakon_GMO.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/doklad_minister_GMO.doc
http://www.investor.bg/evropa/334/a/evropeiskite-kompanii-tyrsiat-novi-nachini-da-privlekat-kupuvachite,162539/?page=2
http://www.investor.bg/evropa/334/a/evropeiskite-kompanii-tyrsiat-novi-nachini-da-privlekat-kupuvachite,162539/?page=2


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

клиентите си да продават употребявани мебели с нейната марка и то в собствения сайт на компанията, а в 
някои страни предлага ваучери за връщане на стари мебели, които след това биват препродавани. 
Френската компания Decathlon, която продава на дребно спортни стоки, два пъти годишно организира 
разпродажби от името на своите клиенти, които предлагат вече използвани стоки. Клиентите, които 
продават свои стари неща, получават ваучери, които могат да използват, за да купят нови стоки.  От 
февруари тази година H&M раздава ваучери или отстъпки на потребителите, които дават свои дрехи втора 
употреба, независимо от марката. Компанията от своя страна ги продава на швейцарска компания за 
рециклиране на облекло и обувки.  „Фирмите не искат да бъдат като музикалната индустрия - да погледнат 
10 години назад и да разберат, че са пропуснали влака“, коментира Рейчъл Ботсман, автор на книгата „ 
What's Mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption."  Въпреки това голяма част от експериментите 
със споделяне на стоки все още са в зародиш. Mud Jeans все още не печели от услугите, които предлага. От 
юли насам Intermarche е дала на лизинг над 100 стоки, главно смартфони и перални машини.  
Междувременно потребителите не са готови да се откажат от идеята да бъдат единствените собственици 
на нещо. Според проучването на Cetelem повече от 40% от европейците биха предпочели да наемат 
градинско или спортно оборудване. Само 10% заявяват, че са заинтересовани от дългосрочно наемане на 
дрехи и обувки.  Това обаче не вълнува Анук Гилис. Пет месеца след като е взела дънките на лизинг, тя не е 
сигурна, че би ги върнала.  „Харесвам ги, така че може да ги задържа“, посочва жената. 
 

Източник: novinar.bg 
 
Заглавие: Плашат със затвор швейцарец, объркал разделното сметосъбиране 
 
Линк: http://novinar.bg/news/plashat-sas-zatvor-shvejtcaretc-obarkal-razdelnoto-
smetosabirane_NDQ4NDs3NA==.html  
 

 

Текст: Строгите правила за разделно събиране на отпадъците в най-гъсто населения швейцарски кантон Во 
за малко не изпратиха зад решетките съвестен гражданин.  Петдесет и седемгодишният Патрик Дюфур, 
жител на Екюлбен край Лозана беше глобен с 250 швейцарски франка ($275), защото пластмасова бутилка 
попаднала в чувала му, пълен с хартия за рециклиране. По думите на Дюфур той оставил торбата до 
контейнера за хартия, тъй като той преливал от други отпадъци. От местната служба за благоустройство 
обаче се свързали с него, защото сред бумагите открили пластмасата.  Инспекторите го издирили по адреса 
и името му от изхвърлени пощенски пликове.  Заради случайната грешка застрахователят получил глоба, 
равностойна на паричното наказание за пресичане на червен светофар. „Очевидно имах два избора - да 
платя глобата или да изкарам два дни в затвора.  Аз избрах третия – да обжалвам решението”, обясни 
потърпевшият пред в. „Льо Матен”. Той е убеден, че някой зложелател е поставил бутилката в неговия 
чувал, но на този етап няма да поведе съдебна битка, тъй като делото ще струва над 1000 франка плюс 
допълнителните разноски за адвокат. 
 

 
Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Турските скрап цени леко нагоре 

 

http://novinar.bg/news/plashat-sas-zatvor-shvejtcaretc-obarkal-razdelnoto-smetosabirane_NDQ4NDs3NA==.html
http://novinar.bg/news/plashat-sas-zatvor-shvejtcaretc-obarkal-razdelnoto-smetosabirane_NDQ4NDs3NA==.html
http://scrap-bg.com/8886/
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Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/    

 

Текст: Турскиte  фирми са  увеличили в началото на тази седмица скрап покупкиte  на световните пазари.  

скрап HMS 1 & 2 (80:20)  доставка  в Турция за  3  декември е  $ 383.75 за тон CFR увеличение в сравнение с 

$ 0.43 в петък. 

Прогнози за Никел 2014 година 

Според британска изследователска агенция цените на никела на Лондонската борса за метали в 
краткосрочен план могат да покажат леко увеличение.       Предстоящата  забрана на износа на минерални 
руди от Индонезия  може да окаже  допълнителен натиск върху неръждаемата стомана  за скрап и цените 
на никела. Въпреки, че много наблюдатели смятат, че индонезийските власти ще се оттеглят от пълна 
забрана, в полза на увеличение на износните мита. Въпреки това, последните изявления на официални 
източници потвърдиха позицията за забрана на износа от 13-ти Януари 2014.  Китайската индустрия 
използва неръждаема стомана за производството на никел  - чугун, произведен от латеритови 
(оксидирани) руди, като първи приоритет са никеловите  единици в производството на неръждаема 
стомана. Новите инсталации ще намалят още повече разходите за  никел до около $ 11,000 за тон. Това 
ще  разруши  прогнозираната  базовата цена за никел в диапазона от $ 13 хиляди на тон.       Всяка липса на 
желязо със съдържание на никел увеличава  търсенето на други суровини с високо съдържание на никел. 
Въпреки това , се смята, че Китай има огромни резерви от никел руда и достатъчно, за да отговори на 
нуждите на производителите на неръждаема стомана за период  до една година.       На фона на 
намаляващите се цени  се очаква световното производство на неръждаема стомана,  да се увеличи с 4% 
през 2014 г. до почти 38 млн. . т Свръхпредлагането  все още продължава, като съществуващите  излишъци 
от никел  са увеличени чрез разширяване на потенциала на рудата. В допълнение, някои традиционни 
производители на никел са отложили  съкращаване на производството, така че  са в състояние да се 
възползват от всички предимства  на  индонезийската  забрана. Прогнозира  се, че стойността на никела на 
LME ще показва умерен растеж в следващите четири месеца, преди да падне в края на годината . В 
резултат на това средната цена на никел в следващите 12 месеца се очаква да бъде подобна на тази през 
2013 г. 

Прогнози за цената на алуминия през 2014 г. 

Анализатори смятат, че пазара на  алуминий  (без Китай), сега ” минава границата”, тъй като се нуждае от 

повече усилия, през 2014 г. Прогнозират се  недостиг на метал на пазара през следващата година на нивото 

от  275 000 т,  при условие, че производителите прилагат всички обявени намаления на производство (1,4 

милиона тона през периода между юли и ноември).  

Прогнозира се  средна цена на алуминия през  2014 на  $ 1,838 за тон в динамика, напомнящ на текущата 

година с цена в рамките на установени граници. Създаването на” буфер ” от  4.5 милиона тона алуминий в 

LME складове и запаси  е с цел да   ограничи всяка възходяща тенденция на цените – според материали  на 

IAI.  Все пак, ако тенденцията на спад се възобнови през  второто тримесечие в светлината на новите 

правила за система за съхранение на LME, се  активира и  риска от по-нататъшно намаляване на 

производството . 

http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/8882/
http://scrap-bg.com/8876/
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Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: 17-годишен задигна кола от "Изгрев", продаде я за скрап 

 
Линк: 
http://www.burgasutre.bg/2013/12/03/19657717_godishen_zadigna_kola_ot_izgrev_prodade_ya_za_skrap   
 

 
Текст: Щракнаха му белезниците 
17-годишен задигна кола от паркинг в бургаския к-с Изгрев и я продаде за скрап, информират от 
полицията. Младият автокрадец отмъкнал возилото на 01.12.т.г. 
Само за ден обаче униформени стигат до извършителя на деянието - 17 годишния И.Ш. от с. Рудник, който 
направил пълни самопризнания. 
Той обяснил че продал автомобила за скрап на автоморга, разположена от лявата страна на пътя Бургас – 
Средец за сумата от 250 лева. 
Работата по документирането на престъплението продължава от страна на служители от Пето РУ - Бургас.  
 

Източник: dgpazar.eu 

Заглавие: 4 500 лева от санкции за нарушение на екологичното законодателство 

Линк:  http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=12278     

  

Текст: 4 500 лева от санкции за нарушения на действащото в страната законодателство са издали за месец 
в Димитровград, Хасково и областта инспекторите на Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ). Глобите са формирани на база извършени за ноември 112 проверки в 106 различни обекта, сочи 
справката. В резултат на инспекциите издадени са и 22 предписания за отстраняване на констатирани 
нередности на екологичните норми.   Издадените наказателни постановления са за нарушения по Закона 
за водите и за липса на отчетност по отпадъците, информират в нарочно прессъобщение от РИОСВ. Акцент 
в контролната дейност на инспекцията пред последните седмици са били проверките в  обекти за 
продажба и смяна на автомобилни гуми. Същевременно о разпореждане на хасковската Окръжна 
прокуратура извършени проверки по общини за образувани нерегламентирани сметища.   На засилен 
контрол са подложени и съществуващите ракиени казани. Най-често констатираните там нарушения са 
свързани с изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на пределно допустимите емисионни норми, 
информират от РИОСВ. 

http://www.burgasutre.bg/2013/12/03/19657717_godishen_zadigna_kola_ot_izgrev_prodade_ya_za_skrap
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html

