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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Скрап-пазарите в света.Анализ и цени. 

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: Както анализаторите  предричаха, цени на скрапа през декември са нараснали в САЩ и в 
Европа под влияние, на първо място,  на ограниченото количество на доставките.  Според 
търговците, в САЩ увеличението на цените на основните скрап-метали през декември  е $ 20-30 
за тон. Шредирания скрап, , за първи път от началото на пролетта е надвишил 400 долара тона 
доставка в завод в Средния Запад.  Растежът на европейския пазар е  до 10 евро на тон, но 
италианските стоманопроизводители  са получили от Германия и предложения от Обединеното 
кралство, предвиждащи повишаване на цената на материала не е по-малко от 20 евро на тон.  
Сега очевидно би било да се изчака за по-високи котировки за износ на американския и 
европейския метал, но  прилагането на това възстановяване ще бъде трудно, защото има 
съпротива от страна на потребителите. Цените  за дълги продукти поддържат относителна 
стабилност в Близкия изток и Източна Азия, толкова дълго, колкото стоманопроизводителите не 
могат да  поемат разходите от стойността на крайния продукт. В началото на декември, когато 
турските компании възобновиха  скрап покупките, са склонни да купуват американски скрап HMS 
№ 1 & 2 (80:20)  на не повече от 395 щатски долара за тон CFR, но след това котировките паднаха 
до $ 390-395 за тон CFR. На същото ниво  е и  скрапа от европейски произход.  Американските 
търговци също обявиха намерението си да повдигнат цените за HMS № 1 & 2 (80:20) за доставки 
за Тайван най-малко  с $ 10 на тон, но потребителите са склонни да купуват на  - $ 370-375 за тон 
CFR.  Въпреки това, важно ограничение върху покачването на цената на скрапа  в Азия, е 
стабилността на котировките на японския материал. Факта за това е , че Токио Steel 
Manufacturing Company в началото на декември отново вдигна продажната цена с $ 5 на тон чрез 
превключване на пазара, докато износител на  японски H2 скрап все още се предлага на 37-38,5 
хиляди йени за тон FOB,  при сегашния курс на йената означава около 359 $ за $ 378 за тон 
FOB.  Корейските компании, обаче  желаят да сключват сделки само в близост до долната 
граница на интервала. 

 
Източник: dnes.bg 

Заглавие: Прокуратурата поиска постоянен арест за Георги Харизанов 

Той беше на свобода под парична гаранция  
 

Линк: http://www.dnes.bg/temida/2013/12/11/prokuraturata-poiska-postoianen-arest-za-georgi-

harizanov.209135  

http://scrap-bg.com/8965/
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/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://www.dnes.bg/temida/2013/12/11/prokuraturata-poiska-postoianen-arest-za-georgi-harizanov.209135
http://www.dnes.bg/temida/2013/12/11/prokuraturata-poiska-postoianen-arest-za-georgi-harizanov.209135
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Текст: Прокуратурата поиска постоянен арест за бившия началник на "Напоителни системи" Георги 
Харизанов, съобщи говорителят на Районната прокуратура Петър Белчев пред БТА.  Харизанов вече има 
повдигнати обвинения, но е на свобода под парична гаранция.  Бившият началник на "Напоителни 
системи" вече е задържан от полицията и се очаква днес по-късно съдът да заседава по искането на 
прокуратурата.  Харизанов се прочу като „сладура" по време на управлението на ГЕРБ, когато беше шеф 
на държавното дружество. Прякорът му дойде от регистрация в сайта за запознанства sladur.bg.   През 
февруари тази година Харизанов беше временно отстранен от поста си шеф на "Напоителни системи" 
заради информация, че срещу него се водели две дела. Едното за заплаха за убийство, по което било 
постигнато извънсъдебно споразумение. Другото обвинение от 2001 г. е за присвояване на 50 хиляди 
долара, извършено същата година в офис, където той е работил.   През февруари стана ясно, че при 
постъпване на работа в дружеството Харизанов е представил свидетелство за съдимост при 
назначаването си, в което пишело, че е неосъждан. 
От прокуратурата тогава обявиха, че той има присъда за изнудване, която е издадена от Софийски 
районен съд и е влязла в сила на 15.04. 2005 г.  Тогава съдът му е присъдил лишаване от свобода две 
години условно, с три години изпитателен срок и глоба от хиляда лева.  Последното обвинение срещу 
Харизанов е от септември тази година за продажба на скрап. Обвинението тогава е и срещу още двама 
представители на дружеството.  Според обвинението на 2 ноември 2011 г., в София е било проведено 
заседание на Съвета на директорите, на което тримата взели решение за бракуване на 100 000 тона скрап 
от черни и цветни метали – части от съоръжения, използвани за напояване на земеделски земи на 
територията на цялата страна. Съгласно това решение, последващата продажба на тези метали, следвало 
да се извърши на Софийската стокова борса (ССБ) в срок до 31.12.2012 г. на най- високата цена на тон, 
предложена на сесията на борсата.  Цените, на които са били извършени продажбите обаче, са 
значително по-ниски от средната пазарна цена на метали от същия вид и качество, като дори разходите 
по демонтажа били за сметка на „Напоителни системи“.  От сключването на неизгодната сделка за 
дружеството са произлезли значителни вреди.  В началото на октомври обаче тримата бяха освободен 
срещу мярка „подписки” след като съдът прецени, че доказателствата на този етап не сочат вината на 
обвиняемите. 

 
Източник: bta.bg 

Заглавие: Община Балчик ще намали генерираните отпадъци до 2018 година 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/729058        
 

 

 

Текст: Община Балчик ще генерира до 6308 тона отпадъци през 2018-а  при 6510 тона догодина, 
предвижда подготвената актуализация на общинската програма за управление на отпадъците през новия  
програмен период. За няколко години хранителните отпадъци трябва да намалеят от 832 тона до 817 
тона, отпадъчната хартия от 418 до 409 тона, градинските отпадъци от 830 до 800 тона. Общината 
предвижда поетапно да въведе разделно събиране на хранителните отпадъци и на домашно 
компостиране като осигури пазари за продажба на крайния продукт - компост, биогаз и други. 
Сред мерките за ограничаване на отпадъците е определяне на такса "смет" според количеството на 
генерирания боклук, а не  възоснова на данъчната оценка на имотите, пише в програмата. Още през 2014 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/729058
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година общината ще се включи в новата регионална система за управление на отпадъците и ще закрие  
старото градско сметище в местността "Момчил". Вече започна изграждането на претоварна станция за 
отпадъци край Балчик, която ще обслужва и общините Каварна и Шабла. На станцията  
годишно ще постъпват до 12 351 тона отпадъци. 
 
 

Източник: 3e-news.net 

Заглавие: В събота може да предадете опасните си отпадъци в мобилен пункт на бул. Мадрид 

Линк: http://3e-

news.net/show/40038_v%20sybota%20moje%20da%20predadete%20opasnite%20si%20otpadyci%20v%20m

obilen%20punkt%20na%20bul.%20madrid_bg/   

  

Текст: В събота може да предадете опасните си отпадъци в мобилен пункт. Последният Мобилен 
събирателен пункт през тази година ще бъде за райони "Оборище" и "Триадица" на 14 декември 
(събота), от 8.30 до 14.30 ч., съобщиха от БалБок инженеринг. 

 Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 

 Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)  
 Лакове и бояджийски материали  
 Домакински препарати и химикали  
 Мастила и замърсени опаковки  
 Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)  

 Пунктът ще бъде разположен на бул. "Мадрид" № 1, пред районна адмистрация "Оборище". 

 0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: 7 сигнала подадени през годината от Габрово за замърсявания 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1187562   

 

 
 

Текст: Експертите на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Велико Търново провериха 
осем сигнала  за замърсяване на околната среда, постъпили  в инспекцията на „зеления телефон“ и на 

http://3e-news.net/show/40038_v%20sybota%20moje%20da%20predadete%20opasnite%20si%20otpadyci%20v%20mobilen%20punkt%20na%20bul.%20madrid_bg/
http://3e-news.net/show/40038_v%20sybota%20moje%20da%20predadete%20opasnite%20si%20otpadyci%20v%20mobilen%20punkt%20na%20bul.%20madrid_bg/
http://3e-news.net/show/40038_v%20sybota%20moje%20da%20predadete%20opasnite%20si%20otpadyci%20v%20mobilen%20punkt%20na%20bul.%20madrid_bg/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1187562
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електронната поща през месец ноември. След извършени проверки се установи, че 6 от тях са 
основателни, 2 са неоснователни.За образувани нерегламентирани сметища в Кметство Столът, община 
Севлиево и в с. Лесичери, община Павликени са издадени предписания за тяхното почистване. Екип на 
инспекцията, съвместно с експерти на Община Габрово  провериха сигнал за нерегламентирано 
замърсяване на имот, граничещ с  фирма „Габинвест“ ЕООД, гр. Габрово. При проверка на място се 
установи, че в частен имот са изсипани земни маси зa изравняване на терена, генерирани при 
реализацията на водния цикъл на Габрово. Контролът по насипването на терена е в компетенциите на 
Общината. Не е констатирано замърсяване със строителни и битови отпадъци. От началото на годината 
до края на месец ноември в РИОСВ са постъпили общо 59 сигнала, като 38 от тях са основателни. Най-
много сигнали са подадени от жителите на община Велико Търново – 15, от община Горна Оряховица – 
14, Габрово - 7. Най-голям брой  са за замърсяване на въздуха и неприятни миризми, образувани 
нерегламентирани сметища, изливане на отпадъчни води  и мъртва риба. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Плащаме данъка, а после лихвите 

 Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/plashtame_danaka_a_posle_lihvite-

217938.html   

 

  
 
Текст: София. Задълженията към бюджета вече се погасяват по нов ред при превеждане на пари по 
единната сметка за плащане на налозите 
С последните промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс от началото на декември се 
погасяват първо главниците на данъци и осигуровки с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по 
тях, заявиха от НАП. Така се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови 
задължения. Новите правила целят да облекчат гражданите и фирмите във временно финансово 
затруднение 
С последните промени в данъчния кодекс се удължи с една година и срокът за отписване на дългове към 
хазната с изтекла давност. Всеки, който има дългове с изтекла давност (отпреди 1.01.2008 г.), може да 
поиска да бъдат отписани с подаване на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както 
беше досега до края на тази година. Ако възражението бъде подадено следващата година, ще може да се 
иска отписване и на дългове, натрупани до 1 януари 2009 г., тъй като и те вече ще са с изтекла давност. 
Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен 
адрес на гражданите или по регистрация на фирмитеВече всеки може лесно чрез електронна справка в 
интернет да провери какви задължения и плащания са записани в неговата данъчноосигурителна сметка. 
Освен дължимите данъци и осигуровки електронната услуга дава достъп и до информация за това какви 
задължения вече са погасени с направените плащания. Достъпът до данните става с персонален 
идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага, ако 
заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление 
за фирмите 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/plashtame_danaka_a_posle_lihvite-217938.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/plashtame_danaka_a_posle_lihvite-217938.html

