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Източник: dir.bg 

Заглавие: Възможни са ограничения на търговията с цветни метали 
 

Линк: http://smart.dir.bg/banks/news/17011458/                                                                                               

  

Текст: Българската асоциация по рециклиране призовава за спешни законови поправки, които да 
предотвратят безработица, кражби и намаляване на производството на метали. 
 
Парламентът все още не е гласувал текст, с който да премахне ограниченията в закона за търговия с 
отпадъци от черни и цветни метали. 
 
През последните две години от действието на закона, основната цел на строгите режими по лицензиране 
на фирмите за скрап и усилията на полицията и бранша да се справят със сивия сектор, кражбите на 
черни и цветни метали за скрап, намаляха с близо 60% по данни на МВР – Главна Дирекция „Национална 
полиция”.  
 
Компаниите инвестираха около 70 млн. лв. по време на криза в нови площадки, 24-часово наблюдение, 
банкови гаранции за работа, строг контрол и отчетност на всяко предадено количество метали и целите 
на закона бяха постигнати. В момента броят на площадките за предаване на скрап е около 900, а 
полицията полага усилия да се бори с нелегалните леярни и пунктове.  
 
Въпреки постигнатите резултати обаче досега нямаше възможност законодателят да изчисти 
несправедливите ограничения в закона, които са обект на дело в Конституционния съд. И от 13 юли те би 
трябвало да влязат в сила с множество последствия от тях.  
Става въпрос за текста, според който гражданите ще могат да предават отпадъци от черни и цветни 
метали само безвъзмездно и само на общински площадки.  
 
До момента няма нито една такава готова площадка в повече от 260-те общини на България, което 
поставя под въпрос изпълнението на закона. Причините за това са, че местните власти са наясно, че 
гражданите нямат стимул да предават отпадъци безплатно, нямат средства за допълнителни инвестиции 
и очакваха тези непазарни текстове да бъдат отменени. 
 
С търговия с отпадъци изкарват прехраната си над 600 хил. души и ако те нямат възможност да предават 
срещу заплащане отпадъци или да работят в сектора, ще останат без възможност за препитание в разгара 
на лятото, преди парламентарните избори. 
 
Според Българската асоциация по рециклиране, освен до рязък скок на безработицата и огромно 
недоволство, това ще доведе до увеличаване на кражбите, грабежите и криминалната престъпност във 
всичките й измерения. От друга страна прогнозираме нарастване на сивия сектор, тъй като търговията с 
отпадъци между фирми е разрешена. Смятаме, че както и в нерегламентираните и нелицензирани обекти 
досега, за в бъдеще хората ще предават отпадъци в нерегламентирани пунктове, като оборотът ще остане 
скрит за държавата. След това тези отпадъци ще бъдат оформяни с фалшиви фактури и предавани на 
лицензирани пунктове като отпадък от фирма. 
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Предупреждаваме, че ако законовата поправка, която забранява предаването на отпадъци срещу 
заплащане не бъде отменена, индустрията в България ще изпита сериозно затруднение. Според 
прогнозите ни „Стомана индъстри“ би трябвало да намали наполовина производството си или да внася 
скрап от чужбина, което ще оскъпи продукцията й и компанията ще работи на загуба. Същото се отнася и 
до преработващите цветни метали компании в България.  
 
От 13 юли влиза в сила още едно ограничение в търговията – предаващите отпадъци да получават 
заплащане само по банков път. Повечето доставчици на скрап са социално слаби и предват отпадъци на 
стойност между 5 и 20 лева на ден. По-голямата част от тях не умеят да работят с банкови карти, а от 
друга страна имат натрупани задължения, които няма да им позволят да получат парите си, тъй като 
сметките им ще бъдат блокирани.  
 
Опасяваме се, че ако законовите текстове не бъдат своевременно отменени, това ще доведе до 600 хил. 
безработни, свиване до минимум на работата на компаниите за търговия и преработване на отпадъци с 
обороти над 2 млрд. лв. годишно, удар по индустрията за преработка на черни и цветни метали, 
повишаване на криминалната престъпност и нов бум на сивия сектор. 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: РИОСВ на масови проверки за отпадъци, наложи глоби за 5500 лв. 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/riosv-na-masovi-proverki-za-otpadatsi-nalozhi-globi-za-

5500-lv.html                                                                                      

  

Текст: Общо 87 проверки на 85 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области са 
направили експертите на РИОСВ през изминалия месец Издадени са 29 предписания. Съставени са три 
акта и три наказателни постановления на обща стойност 5500 лв. 
Акцент в контролната дейност на Еко инспекцията през юни са били отпадъците. направени са 65 
проверки за оползотворяването на отпадъците от опаковки и на обекти за третиране на отпадъци. Няма 
установени нарушения. Проверена е и общинска администрация на Стражица за изпълнение 
изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
През месеца са проверени два сигнала и три жалби за незаконно изхвърляне на отпадъци. За незаконни 
сметища в Ресен и Леденик е предписано да се почистят. Съставени са два акта на фирми за това, че не 
водят отчетни книги за отпадъците съгласно законовите изисквания и един акт на дружество, което 
третира отпадъци без необходимия регистрационен документ. 

 

Източник: marica.bg 

Заглавие: ОП "Чистота": Строителните отпадъци не са за "Бобър"! 
 

Линк: http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%BF-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0-

http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/riosv-na-masovi-proverki-za-otpadatsi-nalozhi-globi-za-5500-lv.html
http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/riosv-na-masovi-proverki-za-otpadatsi-nalozhi-globi-za-5500-lv.html
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%BF-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80!-news261211.html
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%BF-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80!-news261211.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80!-news261211.html                                                                                           

  

Текст: Поради зачестилите случаи на изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за смесен битов 
отпадък, от ОП „Чистота” призовават гражданите на Пловдив да използват контейнерите за строителни 
отпадъци, които са предзназначени за граждани и са разположени в шестте района на града. 
 За точното им местоположение пловдивчани могат да се информират от картатата с контейнерите, 
създадена за тяхно улеснение на сайта на ОП „Чистота” – www.chistota-plovdiv.com. Предприятието 
предлага за фирми и граждани доставка и обслужване на контейнери тип „лодка” при извършване на 
строителни дейности и срещу заплащане, като за контакти може да се набере тел. 032 675 817. 
Изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите тип „Бобър” нанася материални щети както както 
на контейнерите, така и на сметовозите, уточняват от предприятието 

 

 
Източник: focus-news.net 

Заглавие: Оптимизира се начинът за изчисляване на финансова гаранция при превоз на отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/07/09/1941674/optimizira-se-nachinat-za-izchislyavane-na-

finansova-garantsiya-pri-prevoz-na-otpadatsi.html                                                                                             

  

Текст: София. Правителството прие нова Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на 
финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации 
при трансграничен превоз на отпадъци, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Наредбата оптимизира реда и начина за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентната 
застраховка, дължими при превоз на отпадъци, за които се изисква нотифициране. Изменя се редът за 
предоставяне на годишни справки-декларации за превозите, за които не се изисква нотифициране. 
Наредбата дава възможност размерът на финансовата гаранция по чл. 96, ал. 2 от Закона за управление 
на отпадъците да се определя на база на формула, отчитаща разходите за транспорт, за оползотворяване 
и временно съхраняване за 90 дни, както и количеството отпадък, като се запазва минималната 
изискуема до момента сума от 2000 лв. на тон отпадък като конкретен размер на финансовата гаранция 
или еквивалентната застраховка. Въвежда се изискването годишните справки-декларации за превозите 
да се представят по реда на наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6091&g=   

 

http://www.chistota-plovdiv.com/
http://www.focus-news.net/news/2014/07/09/1941674/optimizira-se-nachinat-za-izchislyavane-na-finansova-garantsiya-pri-prevoz-na-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/09/1941674/optimizira-se-nachinat-za-izchislyavane-na-finansova-garantsiya-pri-prevoz-na-otpadatsi.html
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6091&g
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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Гласуват специални площадки за предаване на отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100436522/glasuvat-specialni-ploshtadki-za-predavane-na-otpadaci                                                                                              

  

Текст: Нова Наредба за управление на отпадъците ще гласуват на днешната си сесия пловдивските 
общински съветници. Акцентите в нея са обособяването на специални площадки за предаване на 
отпадъци, които подлежат на рециклиране, както и да се отклоняват биоотпадъците от депата, за да се 
постигне компостиране и да не се влошава климатът, обясни главният еколог доц. Стефан Шилев.  
До 50 000 лева може да стигне глобата за фирми и институции, които изхвърлят опасни отпадъци като 
батерии, гуми и стари масла на нерегламентирани места. За гражданите се предвижда глоба до 1000 
лева, ако изхвърлят боклука си, където е забранено, или ако предават вторични суровини на хора и 
фирми, които не са оторизирани.  
Ще се гласува и предложението на кмета Иван Тотев общината да поиска държавен имот в квартал 
"Остромила-Беломорски", за да се построи на него детска градина и ясли. 

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Големи глоби за неправилно изхвърлени отпадъци предвижда нова наредба 
 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1293900                                                                                            

  

Текст: Пловдив. Огромни глоби за нарушители са заложени в обновената Наредба за управление на 
отпадъците, която ще бъде гласувана на днешната сесия. До 50 хил. лева санкция може да получат 
фирми, които изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места. Глобата за физически лица при 
подобни нарушения е до 1000 лева. 
Компаниите, които извършват ремонти без да имат одобрен план за складиране на строителните 
отпадъци, ще плащат между 5 и 10 хил. лева. 
Санкции грозят и собствениците на излезли от употреба МПС-та, които не са ги бракували. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Банскалия продаде за скрап чужда кола 
 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100436522/glasuvat-specialni-ploshtadki-za-predavane-na-otpadaci
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1293900
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Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-krimi/banskaliya_prodade_za_skrap_chuzhda_kola-

245397.html                                                                                               

  

Текст: Благоевград. Банскалия реши да изкара пари с чужд автомобил. 
Преди време собственикът на колата поверил на отговорно пазене на 34-годишния свой съгражданин Р.Г. 
возилото си, марка „Форд". 
Когато стопанинът дошъл да си вземе МПС-то, то от него нямало и следа. Оказало се, че вместо да го 
пази, банскалията си „присвоил" собствеността на форда. Закарал го във фирма за изкупуване на 
вторични суровини и го продал за скрап. Потърпевшият собственик на колата веднага подал сигнал в РУП 
- Банско срещу 34-годишния мъж. Срещу банскалията Р.Г. е образувано бързо производство. 

 

 

http://www.standartnews.com/balgariya-krimi/banskaliya_prodade_za_skrap_chuzhda_kola-245397.html
http://www.standartnews.com/balgariya-krimi/banskaliya_prodade_za_skrap_chuzhda_kola-245397.html

