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Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: БГ фирми ще внасят скрап заради ограничения 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4180544                                                                                              

  

Текст: Големите металургични предприятия у нас ще бъдат принудени да внасят скрап, което ще повиши 
драстично разходите им. Това заяви за “24 часа” шефът на Българската асоциация за рециклиране 
Борислав Малинов. Причината е, че от 13 юли влизат в сила ограничения в закона за управление на 
отпадъците. Според тях физически лица ще могат да предават скрап от черни и цветни метали само 
безвъзмездно, и то на общински площадки. Досега обаче няма нито една такава. Друго ограничение е 
плащането за скрап да става само по банков път. 
Така, за да се осигури суровина, ще трябва да се внася скрап например от Румъния, но само транспортът 
от Букурещ до Русе струва 14 евро на тон, обясни Малинов. Оскъпяването щяло да изкара на загуба някои 
заводи. Засегнати от ограниченията били фирми като “Стомана индъстри”, “Юникор мед - Пирдоп” и 
“София - мед”. 
Забраните в закона ще доведат и до бум на кражбите на метали, твърди Малинов. Според него ръстът им 
ще е поне 30-40%. Причината е, че на легалните скрападжии няма да е позволено да купуват от граждани 
и те ще се насочат само към нелегалните. Така оборот от 1,8 млрд. лв. годишно ще се насочи изцяло към 
сивия сектор. 
В същото време досега по данни на МВР с мерките, въведени от легалните скрападжии, кражбите на 
метали са намалени с 60 на сто. 
Надяваме се депутатите да влязат в пленарна зала и ограниченията да бъдат отменени, коментира 
Малинов. За да има кворум в комисията по околна среда, било задължително да се съберат 10 народни 
представители. Вече имало внесено предложение в парламента ограниченията да влязат от 1 януари 
2015 г. вместо от 13 юли 2014 г. 
До дни се очаквало и решението на Конституционния съд, който да се произнесе за забраните. 
Българската асоциация за рециклиране има намерение и да сезира Европейската комисия за 
ограничаването на конкуренцията с изискването гражданите да предават скрап само на общински 
площадки, но не и на частни. 
Делото в Брюксел ще се води от английски адвокати. Те преди години спечелили подобно дело с 
въведени ограничения във Великобритания. След произнасянето на Брюксел, че се нарушава 
конкуренцията, били отменени. 
Забраните у нас са лобистки и са в полза на организациите за опаковки, казват от асоциацията. Когато 
човек няма къде да предаде например стария си чугунен радиатор, ще го остави до контейнерите. После 
организациите по отпадъците ще го вземат и продадат на лицензираните площадки. 
Забраните имат и огромен социален ефект, 600 000 души ще останат без доходи, показват анализите на 
асоциацията. Те получавали между 5 и 20 лв. дневно за предаването на старо желязо. 
Ограниченията за скрапа в закона за отпадъците ще увеличат кражбите с 30-40%, твърдят от бранша. 

 

Публикувано още в: 

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/samo-firmi-shte-sybirat-skrap-6016719  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4180544
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/samo-firmi-shte-sybirat-skrap-6016719
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http://www.blitz.bg/news/article/278053  

http://www.vlastta.com/displaynews/73057  

http://radar.bg/bg/2014-07-
09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B
2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F.html  

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/56770-ikonomicheskiyat-pechat-bbr-shte-dade-71-mln-lv-
divident-na-darzhavata  

http://money.bg/news/id_1732466544  

http://news.info7.me/08-07-2014/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1750219/  

 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1292894  

http://bulbox.net/details/news/1997152/  

  

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Искра Михайлова оглави комисията по регионална политика в ЕП  

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

politika/iskra_mihaylova_oglavi_komisiyata_po_regionalna_politika_v_ep-245250.html  

  

Текст: Брюксел. Ексминистърът на околната среда Искра Михайлова стана първи български евродепутат, 
който застава начело на комисия, след като вчера бе избрана за председател на комисията по регионална 
политика, съобщава БНР. 
"Това е голям успех и за нашата делегация в Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)", 
коментира Михайлова, като определи избирането си като много голямо признание. По нейни думи 
признанието е за АЛДЕ, за постоянната й проевропейска политика и за интереса й към регионалната 
политика. 
"Колкото може повече българи на отговорни позиции в Европейския парламент - това е добре за 
България", призова още новоизбраният евродепутат. 

http://www.blitz.bg/news/article/278053
http://www.vlastta.com/displaynews/73057
http://radar.bg/bg/2014-07-09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://radar.bg/bg/2014-07-09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://radar.bg/bg/2014-07-09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://radar.bg/bg/2014-07-09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://radar.bg/bg/2014-07-09/article/13088710_%D0%91%D0%93_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/56770-ikonomicheskiyat-pechat-bbr-shte-dade-71-mln-lv-divident-na-darzhavata
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/56770-ikonomicheskiyat-pechat-bbr-shte-dade-71-mln-lv-divident-na-darzhavata
http://money.bg/news/id_1732466544
http://news.info7.me/08-07-2014/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1750219/
http://news.info7.me/08-07-2014/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1750219/
http://news.info7.me/08-07-2014/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1750219/
http://news.info7.me/08-07-2014/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF_1750219/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1292894
http://bulbox.net/details/news/1997152/
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskra_mihaylova_oglavi_komisiyata_po_regionalna_politika_v_ep-245250.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskra_mihaylova_oglavi_komisiyata_po_regionalna_politika_v_ep-245250.html
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"Приемам избора ми и като оценка за това, което направи нашата страна на последните европейски 
избори - направихме така, че избрахме евродепутати, ориентирани европейски, които тачат европейските 
ценности и работят за тях", допълни ексминистърът. 
Тя изрази надежда ЕП да може да наблюдава процесите по сключването на споразуменията между 
правителствата и Европейската комисия за разпределянето на общностния бюджет до 2020 година, за да 
може работата по проектите, финансирани от фондовете на ЕС, да започне възможно най-скоро. 
 

 

Източник: yambolnews.net 

Заглавие: ОД на МВР губи срещу Пункт за скрап 
 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/11429-%D0%BE%D0%B4-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

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

  

Текст: Осъдиха ОД на МВР - Ямбол 
В Елхово мистериозно изчезнал чувал с веществени доказателства(меден скрап). Иззели го от пункта за 
вторични суровини за веществено доказателство. Претеглили го. Открали го в охраняван, че и с 
видеонаблюдение склад в Елхово. Като го връщали след претеглянето се оказали с 52 кг. по-
малко...Състав наРайонния съд в Ямбол след обстойно съдебно производство стигнал до решениеОД на 
МВР-Ямбол да заплати на ищеца 424 лева плюс 311 лв. съдебни разноски. 
Естествено и МВР като ВСЕКИ Е НЕВИННА ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО с влязла в сила присъда.. 
Има обжалвания... 

 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: 100 проверки за нерегламентирани замърсявания е извършила екоинспекцията в Пазарджик 
през юни 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/866552                                                                                          

http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/11429-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/11429-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/11429-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/11429-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/866552
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Текст: 100 проверки за нерегламентирани замърсявания е извършила екоинспекцията в Пазарджик през 
юни 
През юни Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик е проверявала 
приоритетно за нерегламентирани замърсявания, съобщават от ведомството.  
Извършени са общо 100 проверки в 98 обекта, при които са съставени два акта и са издадени 71 
предписания. Констатирано е замърсяване на брега на р. Чепинска в района на с. Драгиново, община 
Велинград, и наличие на нерегламентирани сметища край ромски квартал. Издадено е предписание на 
община Панагюрище за почистване на местността "Св. Петка" от изхвърлени строителни отпадъци и 
излезли от употреба гуми. Съставен е акт на фирма, която е съхранявала различни по вид отпадъци на 
площадка в Панагюрище без издадено разрешение. За неизпълнение на условия в комплексното 
разрешително на свинекомплекс в пазарджишкото с. Априлци е съставен акт по Закона за опазване на 
околната среда. 

 


