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Източник: МОСВ 

Заглавие: Европейската комисия обяви конкурс за отлични постижения в най-добрите практики в 

опазването на дивата природа в Европa - Европейска награда за Натура 2000  

Конкурсът е ежегоден и ще се провежда в пет категории 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2345       

 
 

Текст: Европейската комисия обяви конкурс за отлични постижения в най-добрите практики в опазването 
на дивата природа в Европа -  Европейска награда за Натура 2000.  
 Европейската награда за Натура 2000 има за цел да популяризира успехите постигнати в опазването на 
биологичното разнообразие в рамките на европейската мрежа Натура 2000, както и да привлече 
общественото внимание и да демонстрира значимостта  на мрежата в опазването на биологичното 
разнообразие в Европа.  
В рамките на инициативата ще бъдат наградени най-добри постижения в управлението и 
популяризирането на мрежата Натура 2000.  
 В конкурса могат да участват лица, имащи пряко отношение към управлението на защитените зони от 
мрежата Натура 2000, включително местни и регионални власти, неправителствени организации, 
собственици и ползватели на гори и земи, доброволци, научни институти и организации, както и 
представители на бизнеса.  
 Всяка година конкурсът ще се провежда в пет категории: 
 • Консервационни мерки; 
• Социално-икономически ползи; 
• Мерки за комуникация и повишаване на обществената отговорност; 
• Баланс на интереси между заинтересованите страни; 
• Трансгранично сътрудничество; 
 Повече информация за условията, реда и начина за кандидатстване, можете да намерите 
на  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm 
 Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури 
дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 
съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.  
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за 
опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 
местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана 
накратко Директива за птиците).  
  

Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Депутатите с месец почивка 
 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/deputatite_s_mesets_pochivka-219123.html    
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2345
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/deputatite_s_mesets_pochivka-219123.html
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Текст: София. Почти цял месец ще почиват депутатите покрай коледните и новогодишни празници. В 
петък бе последното заседание за годината. Първото за 2014-а ще бъде чак на 15-и януари. Така те ще 
почиват 25 дни.  Празничното настроение завладя депутатите още на 20 декември. Преди обед в 
пленарната зала почти не останаха народни представители. Някои от тях побързаха да си тръгнат, други 
си бъбреха в кулоарите и се поздравяваха за предстоящите празници.  Отчет за сесията даде и 
председателят на парламента Михаил Миков. За изминалите месеци той открои по-активната опозиция и 
увеличеният брой питания към министрите. "Изключително тежка сесия в трудна обстановка", обобщи 
той. За догодина той обеща да се засили парламентарния надзор. През 2014-а би трябвало най-накрая да 
започне работа и звеното за оценка на въздействие. "Трябва да засилим административния и юридически 
капацитет на парламента", посочи той.  Годината Народното събрание приключва с 26 млн. лева излишък, 
допълни Миков. 15 от тях вече бяха дадени за пенсионерите, а останалите са върнати в бюджета.  Шефът 
на парламента заяви, че Изборният кодекс да бъде приет до март. Повече "закони от народа и за народа" 
обеща Миков, цитирайки Антим I, екзарх и председател на Първото Велико народно събрание 
 
Източник: bnt.bg 

Заглавие: Жители от две села протестират срещу завод за рециклиране на гуми 

Линк: http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/zhiteli-ot-dve-sela-protestirat-sreshtu-zavod-za-

retsiklirane-na-gumi   

 

Текст: Изграждането на завод за преработка на автомобилни гуми разбуни духовете във Видинско. 
Малко хора, обаче, се събраха тази сутрин на протест пред община Видин заради дадено разрешение от 
Общинския съвет за реализиране на инвестицията. 
Въпреки че документите са изрядни и собствениците ще внедряват уникална технология за безотпадно 
рециклиране, хората настояват независими експерти да кажат вредна ли е тази дейност за здравето и 
околната среда или не. Заводът трябва да започне работа през пролетта.  През 2010 година Общинският 
съвет във Видин дава разрешение за строеж на завод за преработка на автомобилни гуми край с. 
Сланотрън. Както се увери нашият екип, в папката с десетки документи има, както Оценка за въздействие 
върху околната среда, така и протокол от проведено обществено обсъждане. В тях няма забележки и е 
дадена зелена улица на инвестицията.  Три години по-късно хората твърдят, че това е било формално и те 
не са били наясно какво производство ще имат в съседство. 
- Но това обсъждане е станало от 20-ина човека по програми на временна заетост са били заети тука от 
предшественика преди мен, които са подписали това, – обясни Венелин Павлов, кмет на с. Сланотрън. 
На протеста пред общината дойдоха само десетина жители на селото, 
които поискаха оставката на председателя на Общинския съвет Пламен Трифонов. 
- Ние имаме деца, имаме внуци, тоя цех – ние не искаме да живееме в отрова, – споделя местен жител. 
- Ние имаме ли въздух въобще изобщо?! Това е замърсяване на околната среда, – посочи друг 
недоволен. 
Инвеститорите пък твърдят, че това е проект по европейска програма 
и ще внедряват иновационна технология, която гарантира екологично чиста 
преработка с производство на четири полезни продукта. 

http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/zhiteli-ot-dve-sela-protestirat-sreshtu-zavod-za-retsiklirane-na-gumi
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/zhiteli-ot-dve-sela-protestirat-sreshtu-zavod-za-retsiklirane-na-gumi
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/zhiteli-ot-dve-sela-protestirat-sreshtu-zavod-za-retsiklirane-na-gumi
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- В момента изграждаме има многостъпална система за очистване на отпадните газове в него. Този завод 
не произвежда никакви отпадни води. Така че този завод няма по никакъв начин да възпрепятства и да 
вреди на околната 
среда, – разкри д-р инж. Димитър Колев, технически директор на завода. 
Въпреки това обаче, подписка от над 1100 души е внесена с жалба в 
екоминистерството и хората искат гаранции от държавата за здравето и 
сигурността си. 
 
 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Кражба на бронзови отливки 

 
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: На 9-и декември около 3 часа в дежурната част на полицията във Видин бил получен сигнал за 
заловени мъже при опит да извършат кражба на метални (бронзови) отливки на заготовки от цех на 
видинска фирма. Пристигналите на мястото полицейски служители установили, че частните охранители 
на обекта са задържали видинчаните Д.Ц. /23г./ и М.М. /20г./. Двамата мъже остават в ареста за срок до 
24 часа. Срещу тях е образувано бързо производство. 
Задържан е още един крадец на цветни метали. В.С. /24г./ от с. Майор Узуново е задържан с полицейска 
мярка за срок до 24 часа. Разследващите установили, че на 9-и декември мъжът взломил гараж на ул. 
„Бдин” в областния град. Обект на посегателството му били 8 кг. бронз, флекс и намотка от телеподаващ 
електрожен. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Незаконно изкупуване на метали и пластмаси 

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/        

  

http://scrap-bg.com/9047/
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/9043/
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/
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Текст: 37-годишен мъж от свищовското село Алеково е обвинен в незаконно изкупуване на черни и 
цветни метали. Работата по случая започнала след предварително получен сигнал и извършена съвместна 
проверка на полицията във В. Търново и Свищов в края на април тази година. Униформените установили, 
че в дворно място в с. Алеково са складирани отпадъци от черни и цветни метали и пластмаси. За 
изкупуването им вместо “покупко-изплащателна сметка” на клиентите се издавал “заложен билет”. 
Служители на РИОСВ са съставили констативен протокол за нарушението. Черните и цветни метали, и 
пластмаси са иззети. След проведени действия по разследването е установено, че незаконната дейност се 
упражнява от 37-годишният В. Ч. от същото село, неизвестен на полицията. Вчера той е привлечен в 
качеството на обвиняем. Наложена му мярка за неоклонение “подписка”. 

  

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Три жени са заловени за кражба на метални отпадъци 
 

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:  Служители на Районно управление ”Полиция”-Велико Търново разкриха кражба на 965 кг. 
метални отпадъци от бившия стопански двор в с. Леденик, съобщиха от ОД на МВР-Велико Търново. 
Престъплението е извършено на 17 декември тази година. В хода на разследването е установено, че 
извършители на кражбата са три жени – 50-годишната Ц. Т. от с. Леденик, 28-годишната Ц. М. от Дебелец 
и 41-годишната Е. Т. от Златарица. Трите не са известни на полицията. Откраднатите вещи са установени в 
пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в старата столица. Срещу жените са 
образувани преписки. Материалите по случая са докладвани на прокуратурата. 
 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Опасност от пълна забрана за издаване на суровини от гражданите 

 
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:  Промени в Закона за управление на отпадъците могат да лишат всички, които предават хартия, 
стъкло и пластмаса от препитание. 
Хората, които се занимават със събиране и предаване на отпадъци през последната година се 
пренасочиха към събирането на хартия и пластмаса, тъй като според сега действащия нов Закон за 
управление на отпадъците най-големите площадки, на които се събират и метални отпадъци, се 
преместиха в промишлените райони на градовете и към тях бяха предявени тежки законови изисквания – 
банкови гаранции, видеонаблюдение, санкции от 30 до 100 хиляди лева. 

http://scrap-bg.com/9039/
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/9030/
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/
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Така ако през 2012 г. имаше 2 300 площадки за отпадъци, на които можеха да се предават черни и цветни 
метали, сега техният брой е 900, под санитарния минимум от 1200, необходими за това България да бъде 
чиста и да изпълнява целите на оползотворяване на отпадъците. В същото време пунктовете за 
пластмаса, хартия и стъкло не са на разрешителен режим и те останаха в жилищните зони. 
Заради намалелия брой площадки и поради пренасочването на събирачите на отпадъци към хартията и 
пластмасата, доставките на метален скрап намаляха с 30-40% през втората половина на 2013 г., 
алармират от бранша и допълват: 
Само площадките и малките пунктове за хартия, пластмаса и стъкло в селата, малките и големите 
градове, в момента са над 1 000. При площадките за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали 
делът на опаковките от хартия, пластмаса и стъкло е около 40% от предадените отпадъци. През 
последната година цената на вторичните суровини – отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло се увеличи 
и около 150 хиляди души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, а голяма част от 
гражданите се възползват от възможността да получат пари срещу своите стари вестници, пластмасови 
опаковки, пластмасови детски играчки и др. Инвестицията в една малка площадка за предаване на хартия 
и пластмаса е около 20 000 лв, за средна – около 100 000 лв., защото на нея има преси и контейнери за 
обработване на отпадъците, и камиони за транспорт. Инвестициите в големите площадки за отпадъци 
достигат около 2 млн. лева. 
В предложените проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има залегнали 
предложения, в които се настоява площадките за пластмаса и хартия също да бъдат разположени в 
промишлените райони с мотив, че по този начин ще намалеят кражбите на отпадъци от цветните 
контейнери. В съдовете за разделно събиране попадат общо около 20% от отпадъците от домакинства и 
фирми. Съществува предложение за промяна в закона, което да забрани напълно гражданите да 
предават срещу заплащане отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло, като единствената възможност, която 
е предложена, е да ги изхвърлят в контейнерите за разделно събиране. Приемането на този текст 
директно ще лиши от приходи над 150 хил. души в цялата страна, ще затвори възможността на 
гражданите да получават пари срещу вторичните си суровини и ще породи дефицит на суровини за 
фирмите, които преработват тези отпадъци. 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Незаконен скрап заловиха полицаи в Костинброд 

29-годишен мъж купил желязото без да има разрешение да търгува с метални отпадъци 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/240291  
 

 

Текст: 3,5 тона отпадъчно желязо бе иззето от полицаи в Костенец. Скрапът е конфискуван на 19 
декември около 6.30 часа при проверка на товарен автомобил, съобщиха от пресцентъра на 
МВР. Полицейските служители установили, че той е натоварен с голямото количество отпадъчно желязо 
от оловна шлака. От извършените справки станало ясно, че собственикът на автомобила - 29-годишният 
С.Т. от Долна баня, е изкупил отпадъка без да притежава надлежно разрешително съгласно изискванията 
на Закона за управление на отпадъците.Мъжът е задържан в РУП- Костенец с полицейска заповед за 24 
часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234Б от НК. 
Работата по пълното изясняване и документиране на случая продължава. 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Ценови анализ на руските скрап-пазари 

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: Руският пазар скрап продължава  да работи при неблагоприятни тенденции. Стоманодобивните 
дружества, като цяло, все още не са започнали да разходват  зимните запаси от суровини и консумативи, 
актуалните наличности към заводите  като цяло  покриват производствените нужди.Обемът на руския 
износ на скрап напоследък  е относително нискък, така че конкуренцията от чуждестранните пазари е 
минимална. И накрая, към негативния ефект върху стойността на скрапа има постепенно намаляване на 
цената на стоманените продукти . 
В средата на декември, редица големи предприятия въведоха ново намаление на изкупните цени. То 
включва, по-специално,  Беларус MH, “NLMK Калуга” Оскол EHR на запад и Магнитогорск Меткомбинат 
Северский и TK в Урал. Новолипетск Steel спря всички покупки на суровини от трети лица-доставчици, 
както и  MMP Nizhneserginski . 
Ревизирането на  долната граница на  ценови диапазон като цяло не се е променила и скрап материал 
3A  е около 6500 рубли. на тон без ДДС. 
Не са настъпили значителни промени само в южната част на Русия, където са все още старите цени 
на  скрапа. Остават на същото ниво и  износителите, от 285 щатски долара за тон CPT . В Турция, през 
последните дни се наблюдава покачване на цените на суровините, така че руските търговци се опитват да 
установят цени  на 3A от около $ 350 на тон FOB или 385 щатски долара за тон CFR. Въпреки това, 
търсенето на техният материал е минимално. 
Очевидно е, че руският пазар скрап все още не е достигнал крайната точка на рецесията. Увеличение на 
цените може да започне само след  почивката. 
В Украйна, цената на скрап е на едно постоянно ниво. Цените  на съответния материал, 2А, повече от 
месец са  в диапазона от Rs 2480-2550. на тон без ДДС . Обем на доставки за предприятията леко 
намалява в средата на декември, поради лоши метеорологични условия, но има и силен дефицит. Според 
участниците на пазара, преди празниците цените няма да се променят. 
 

http://scrap-bg.com/8906/
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