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Източник: БСК 

Заглавие: Писмо до лидера на ПП ГЕРБ Б.Борисов с искане за среща за решаване на проблема с 

площадките за скрап 

Линк: http://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/PISMO_BBorisov_17-07-2014.pdf                                                                                             

  

Текст: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
 

Обръщаме се към Вас с молба за среща и разговор по повод гласуването на внесения с 454-01-
77/27.06.2014 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, по 
повод на който на проведена среща на 15.07.2014 г. с Вас и народни представители от ПП „ГЕРБ“, в 
Народното събрание, в рамките на която се ангажирахте да подкрепите внесения законопроект за 
удължаване на сроковете до края на 2015 г. на две от разпоредбите на действащия ЗУО, които имат 
пагубен характер за бизнеса с отпадъци от черни и цветни метали. 

С настоящото писмо изразяваме пред Вас силната тревога на членовете на Българската асоциация 
по рециклиране (БАР), Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), Българската браншова камара 
„Феникс ресурс”, Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската стопанска 
камара (БСК), от социалните, икономическите, здравните и екологичните ефекти, които би предизвикало 
неприемането от народните представители на споменатия по-горе законопроект. 

Въпреки изразената от Вас подкрепа и поет ангажимент, на срещата на 15.07.2014 г., на 
заседанието на парламентарната КОСВ народните представители от ПП „ГЕРБ“ гласуваха „въздържал се“ 
и поставиха условия за приемането на законопроекта. Г-жа Ивелина Василева заяви, че общините ще са 
готови до края на 2014 г. с организирането на общински площадки, след като представителят на НСОРБ 
потвърди, че общините подкрепят удължаването на срока по законопроекта до края на 2015 г., тъй като 
няма да успеят до края на 2014 г. да се справят с осигуряването на общинските площадки. 

Считано от 14 юли 2014 г. са в сила разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с 
които се въвежда безкасово плащане за сделки с ОЧЦМ и физическите лица се задължават да предават 
безвъзмездно ОЧЦМ с битов характер и то само на общински площадки. 

Влизането в сила на приетите през м. юли 2012 г. разпоредби ще доведе до: 
- тотален колапс за сектора, тъй като индустриалният скрап в страната е на изчезване; 
- намаление с 50% на отпадъка, който се доставя до важни за икономиката ни предприятия, в т.ч. 

„Стомана Индъстри“ – гр. Перник, „Аурубис“ – Пирдоп, „София мед“ и др.; 
- бурно развитие на сивия сектор, защото площадките за скрап ще започнат да работят нелегално; 
- съкращаване на минимум 10 000 служители от предприятия, обработващи метален скрап; 
- 600 000 души, които си изкарват прехраната чрез събиране на скрап, ще останат без доходи; 
- масови фалити на фирми; 
- загуба на инвестиции за над 2 милиарда евро,  
- намалени приходи в държавния бюджет; 
- стартиране на наказателни процедури срещу България и налагане на санкции от милиони евро от 

страна на ЕС, поради нарушаване на изискванията по Рамковата директива за отпадъците, за 
въвеждане на ефективно разделно събиране на металните отпадъци; 

http://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/PISMO_BBorisov_17-07-2014.pdf
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Отлагането на действието на цитираната разпоредба на ЗУО е от изключително значение, предвид 
даденото от Вас обещание и поет ангажимент, че законопроектът ще бъде приет, с цел осигуряване на 
условия за непрекъсваема работа на сектора. 

Парадоксалното е, че в България все още не съществуват общински площадки за безвъзмездно 
предаване на метални отпадъци, което означава, че гражданите вече няма да има къде да предават 
металните си отпадъци и разделното събиране на този вид отпадък е унищожено към момента.  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

Като представители на законно функциониращия бизнес в страната, за нас екологията и 
опазването на околната среда са основополагащи принципи при извършване на дейността ни, като 
същевременно целите ни са свързани с развитието ни в една конкурентна пазарна среда. 

В духа на Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, сред основните цели на която е осигуряване 
на работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години, считаме, че като осигуряващ работни места 
именно в тази възрастова категория, секторът с метални отпадъци следва да бъде поощрен, и съответно – 
ЗУО да бъде ревизиран с оглед постигане на стабилност и последователност за този тип дейност. 

От името на своите членове настояваме за провеждане на среща за обсъждане на подкрепата по 
законопроекта, за която лично се ангажирахте. 

 
Българска стопанска камара 
Българска асоциация на металургичната индустрия 
Българска асоциация по рециклиране 
Асоциация на рециклиращата индустрия 
ББК “Феникс Ресурс”   

 

Източник: greentech.bg 

Заглавие: Бизнесът зове да се запази практиката по събиране на отпадъци от черни и цветни метали 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/54016                                                                                              

  

Текст: С писмо до председателя на ГЕРБ Бойко Борисов няколко бизнес-организации призоваха да се 
запази до края на 2015 година сега действащата практика по събиране на отпадъците от черни и цветни 
метали. Организациите настояват за удължаване на сроковете до края на 2015 г. на две от разпоредбите 
на действащия ЗУО, които при сега заложения срок (14 юли 2014 г.) ще доведе до масови фалити и загуба 
на над 2 млрд. евро инвестиции. 

 Организациите, изпратили писмото, включват: 
 Българската асоциация по рециклиране (БАР), 
 Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), 
 Българската браншова камара „Феникс ресурс”, 
 Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), 
 Българската стопанска камара (БСК). 

http://www.greentech.bg/archives/54016
http://www.greentech.bg/archives/54016
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Още в: 

http://scrap-bg.com/10345/  

http://www.agro.bg/news/article49991.html  

 

 

Източник: ekcarevec.com 

Заглавие: Остава забраната за продажба на метали от физически лица 

Линк: http://ekcarevec.com/view.php?id=3519                                                                                                     

  

Текст: Физически лица все още нямат право да продават черни и цветни метали на частните пунктове. 

Причината е поредния ден без кворум в Народното събрание. След протестите на бизнеса 

Министерството на екологията взе решение срокът, в който влиза в сила забраната да бъде удължен. За 

целта обаче решението трябва да се гласува в Парламента. За хаоса в бизнеса със вторични суровини 

обяснява Явор Божанков – заместник председател на Асоциация на рециклиращата индустрия. 

Удължаването на срока, в който влиза в сила забраната на физически лица да продават метали на частни 

фирми е гласувано на първо четено в комисията по екология. При липсата на кворум в пленарната зала 

обаче решението не може да се гласувам, което създава поредния абсурд в държавата ни. Явор 

Божанков обяснява, че в тази нестабилна ситуация у нас единственото решение на проблема със Закона 

за вторичните суровини е промените да се отложат. В момента обаче бизнесът е заложник на партийните 

разправии. Търговците на черни и цветни метали остават в протестна готовност. 

 

Източник: pia-news.com 

Заглавие: Предвижда се удължаване на срока за предаване на скрап от граждани 

Линк: http://pia-news.com/predvizhda-se-udalzhavane-na-sroka-za-predavane-na-skrap-ot-grazhdani/                                                                                              

  

Текст: Вчера парламентарната комисия по околната среда и водите е подкрепила на първо четене 
искането на бизнеса да бъде удължен срокът, в който физически лица ще могат да предават скрап. 

Предвижда се срокът за граждани, които предават скрап да се удължи до края на 2015 г., 
информира  БТА.  

http://scrap-bg.com/10345/
http://www.agro.bg/news/article49991.html
http://ekcarevec.com/view.php?id=3519
http://pia-news.com/predvizhda-se-udalzhavane-na-sroka-za-predavane-na-skrap-ot-grazhdani/
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От началото на тази седмица, съгласно действащия нов закон, е забранено физическите лица да предават 
метални отпадъци срещу заплащане. Според изискванията това трябва да става на общински площадки – 
безвъзмездно. 
До края на 2015 г. общините трябва да осигурят площадки за предаване на металните отпадъци от бита. 
От ГЕРБ са заявили, че на второ четене ще подкрепят законопроект само, ако срокът за удължаване бъде 
скъсен до шест месеца. 
Бойко Борисов се е съгласил с удължаване на срока, но е подчертал, че от друга страна трябва да бъдат 
спрени кражбите на жп релси и проводници, които се предават в пунктовете за метали. 
От ДПС пък са обявили, че ще предложат в рамките на удължения срок да няма санкция от 15% за 
общините за депониране на отпадъци. 
От Националното сдружение на общините са заявили, че подкрепят удължаването на срока. Повечето 
общини не са изградили площадките за безвъзмездно предаване, някои в момента работят, но етапът на 
завършване не е достигнат. 
Промените в закона предвиждат още намаляване на банковите гаранции за площадките за черни и 
цветни метали от 25 000 на 15 000 плюс 5000 лева за всяка площадка. Предлага се още към банковите 
гаранции да бъдат включени и фирмите за отпадъци от опаковки. 

 Още в: 

http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-

%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-

%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

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

http://flip.bg/cluster/a3f5b0cff51c8a28c351814ae2d07ef9/targovci-na-skrap-blokiraha-otnovo-kapitan-

andreevo  

http://radar.bg/bg/2014-07-

17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_

%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html  

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Новата методика за такса битови отпадъци ще предизвика хаос 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1297502                                                                                            

http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.nostop.bg/news/details/5516/11/%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://flip.bg/cluster/a3f5b0cff51c8a28c351814ae2d07ef9/targovci-na-skrap-blokiraha-otnovo-kapitan-andreevo
http://flip.bg/cluster/a3f5b0cff51c8a28c351814ae2d07ef9/targovci-na-skrap-blokiraha-otnovo-kapitan-andreevo
http://radar.bg/bg/2014-07-17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html
http://radar.bg/bg/2014-07-17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html
http://radar.bg/bg/2014-07-17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html
http://radar.bg/bg/2014-07-17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html
http://radar.bg/bg/2014-07-17/article/13204182_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0_%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_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D1%82.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1297502
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Текст: "Няма как да се справим с бързото въвеждане на нова методика за определяне на такса битови 
отпадъци на базата на количество, а не на базата на данъчна оценка. Това мнение бе изразено 
чрез НЗОРБ и зад него застават всички кметове", коментира кметът на СевлиевоИван Иванов. 

Според него въвеждането на нова методика от началото на следващата година е срок, с който общините 
не могат да се справят. 

"Това ще предизвика хаос в общините и ще влоши качеството на услугата. Надявам се срокът да бъде 
отложен и да получим разбиране", заяви още кметът на Севлиево. 

Необходими са по-големи законодателни промени, за да работи новата система пълноценно. Желанието 
на кметовете е отлагането на новата методика да стане за повече от една година. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Четири фирми са подали документи в обявения срок за доставяне на съдове за битови 

отпадъци и градски кошове в Благоевград 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/07/17/1944591/chetiri-firmi-sa-podali-dokumenti-v-

obyaveniya-srok-za-dostavyane-na-sadove-za-bitovi-otpadatsi-i-gradski-koshove-v-blagoevgrad.html                                                                                                   

  

Текст: Благоевград. Четири фирми са подали документи в обявения срок за доставяне на съдове за 

битови отпадъци и градски кошове в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на общината. Председателят 

на комисията Мила Янева- Миндова обяви днес постъпилите документи на фирмите ВРЗ “Вола Еко” ЕАД, 

„Рила Ес Ен Ем” ООД, „Мева България” ЕООД и „Елпида Еко” ЕООД. Наддаването е по четири позиции: 

Първата е за доставка на 1 000 контейнери за битови отпадъци с обем 0,11 м3 (110 л.). Втората е за 

доставка на 200 контейнери за отпадъци с обем 1,1 м3 (1100 л.). Третата е за доставка на 30 контейнери 

за отпадъци с вместимост 4 м3(4000 л.). За позиция 4 - „Доставка на градски кошчета за открито – 100 бр.” 

нямаше постъпили оферти. Изборът на изпълнител на поръчката за доставка на съдове за битови 

отпадъци и градски кошове за нуждите на община Благоевград ще продължи с процедура за отваряне на 

ценовите оферти. Критерият за оценка на комисията, освен прецизни документи, е ”икономически най- 

изгодната оферта”. 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/17/1944591/chetiri-firmi-sa-podali-dokumenti-v-obyaveniya-srok-za-dostavyane-na-sadove-za-bitovi-otpadatsi-i-gradski-koshove-v-blagoevgrad.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/17/1944591/chetiri-firmi-sa-podali-dokumenti-v-obyaveniya-srok-za-dostavyane-na-sadove-za-bitovi-otpadatsi-i-gradski-koshove-v-blagoevgrad.html
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: Полицаи спипаха мъж да търгува с черни и цветни метали без лиценз 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/527194                                                                                             

  

Текст: Служители на Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш установиха 36-годишен мъж 
от село  Раданово, който извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без 
необходимия лиценз. 

В хода на провеждаща се специализирана полицейска операция е извършена проверка на лек автомобил 
"Форд Транзит", управляван от 36-годишен с инициали Р. Р. 

Полицейските служители открили, че в товарния отсег на автомобила мъжът превозва отпадъци от черни 
и цветни метали, различни по вид с неустановено тегло. 

В хода на разследването е установено, че той е изкупил намерените в буса му отпадъци от различни 
жители на русенското село Баниска. Мъжът е известен на полицията и осъждан за кражба. Извършен е 
оглед на автомобила и товара. 

По случая е започнато досъдебно производство за  извършване на търговска дейност с отпадъци от черни 
и цветни метали без разрешение по чл. 234 б, от Наказателния кодекс. 
 

http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/527194

