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Източник: monitor.bg 

Заглавие: Заради забраната за изкупуване на метали от физически лица 

Пунктове за скрап пред фалит 

 

Бившият екоминистър обеща гратисен период до края на 2015 г. 

Линк: http://www.monitor.bg/article?id=439103                                                                                                                   

  

Текст: Масово пунктовете за изкупуване на скрап в Кюстендил и региона са поставени пред фалит заради 
забраната за изкупуване на черни и цветни метали от физически лица. 
„Имаме лиценз да изкупуваме абсолютно всичко – от желязо до пластмаси и други подобни отпадъци. 
Проблемът на нас идва от новия Закон за изкупуването на черни и цветни метали. Зная, че 
Конституционният съд го е отменил и топката отново е в ръцете на парламента. В момента имаме право 
да изкупуваме отпадъци само от бяла техника и автомобили. Така ограничават всяко физическо лице да 
не може да предаде отпадъка си на пунктовете за изкупуване на вторични суровини”, каза управителят на 
фирма „Унитрейд 2011” Йордан Георгиев. Пред наш екип той върна две каруци с роми които са намерили 
пред контейнерите в града пружини от легла, тенекии и други отпадъци. Положението е такова от 
няколко седмици. Всеки мургав жител на ромския квартал „Изток” е връщан заради забраната. 
„Хората негодуват, чудят се какво да правят. При нас цената на желязото е 32 ст. за дебелото и 26 ст. за 
тънко. Цял ден ромите събират боклуци по реките и накрая изкарат 20 кг, което им е 5-6 лв. Пари, които 
им стигат за хляба”, казва още Георгиев. Той се опасява, че съвсем скоро при него може да прави 
съкращение на персонала, ако положението продължи да е така. Във фирмата работят 9 човека, които 
могат да преминат в редиците на безработните, ако няма законова промяна. 
„Правихме маса преустройства след предписание на РИОСВ – Перник, и сега отново спънки. 
Предполагам, че това се прави, за да се облагодетелства някой. Няма изградени площадки. Държавата 
иска без пари да им се оставя отпадъкът, което не може да стане”, твърди още управителят на частната 
фирма. 
В средата на юли бившият екоминистър Станислав Анастасов заяви, че ще има гратисен период за 
изкупуване на метали от физически лица до края на 2015 г.  Това стана, след като фирми от бранша 
блокираха граничния пункт Капитан Андреево с искане за удължаване на срока за прием на метали от 
граждани.  Ден след обещанието на Анастасов депутатите от екокомисията в парламента приеха на първо 
четене промяната в Закона за управление на отпадъците. Заради липсата на кворум в пленарната зала 
промяната така и не беше приета. 
Ромите в Кюстендил се вдигат на бунт 
„Всички сме единодушни, спрат ли да ни изкупуват желязото и ни тормозят, ще протестираме. Не 
може да умираме от глад. Нали сме българи, едно семейство”, казваха в един глас разгневените 
кюстендилци. Семейство Симеонови от ромския квартал „Изток” в продължение на години е изкарвало 
пари за насъщния в пунктовете за изкупуване на скрап. Те имат 4 деца и 6 внуци. Съпругата Надка 
Симеонова е безработна. Има установена дискова херния и въпреки това по цял ден е по контейнерите за 
боклук само и само да изкара някой лев за семейството. 
„От известно време, като отида в пункта, и ми казват щом не сте фирма, няма да ви изкупуваме желязо. 
Ние от това се издържаме. Обикаляме целия град с колички и така се изхранваме. Вече почнаха да ни 
гонят и бият, взимат ни количките”, казва още Надка. Тя заедно със съпруга си Иван по цял ден работи, за 
да изкара поне 10 лв. и да нахрани многолюдната си фамилия. 

http://www.monitor.bg/article?id=439103
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„Разберете, в парламента си искат техното, казват ни гласувайте за нас, че ви напрайме това – онова и 
накрая нищо. Просто ни лъжат и затова няма  да гласуваме. Помощи не взимаме, имаме болни деца, 
внуци, кажете как да направим. Ние от контейнерите ядем. Докарваме кокошки и умряла риба от кофите 
и ги печем. Гладът не се търпи, разберете”, казва и бай Иван от гетото. За семейството е проблем и това, 
че имат дългове към електроразпределителното дружество в размер на 1200 лв. с лихвите. От 4 години 
фамилията се храни на свещи, а зимния период събира дърва само и само да се стопли в най-студените 
дни. 
Подобно е положението и с Павлина Стоянова. Тя има 4 деца, за които се грижи със 115 лв. пенсия и 
изкараното от отпадъка по контейнерите. За нея обаче е недопустимо, че общинска охрана постоянно й 
взима количките, с които тя прекарва железа, хартия и други отпадъци. 
„От 6 часа съм станал, сега е 13 часът. Залче не съм хапнал и само 5 лв. изкарах. Постоянно съм по 
улиците и постоянно ни гонят и тормозят, бият ни”, коментира и 67-годишният Митко Любенов, който 
има 10 внуци. Той обаче е горд, защото въпреки че рови по кофите, тази година ще се дипломира един от 
10-те му внуци от Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. 
Вандали крадат рампи за инвалиди 
Вандали крадат парапети и рампи за инвалиди. Последният случай е от средата на миналата седмица, 
когато неизвестните засега крадци по най-брутален начин са изтръгнали металните парапети в двете 
тоалетни за инвалиди в дирекцията за социално подпомагане във Велико Търново. Преди дни пък крадци 
са се опитали да задигнат ламарините от външния подход за инвалиди до централния вход на областната 
управа. Явно обаче нещо ги е смутило в последния момент, тъй като те успели да развият само част от 
болтовете на конструкцията, след което помъчили да изтръгнат дебелата ламарина. След като не успели, 
апашите избягали. Ако бяха успели и сградата на областната управа останеше без рампа, това щеше да 
постави в доста затруднено положение десетките инвалиди, които ежедневно идват в намиращите се тук 
държавни служби и институции като НАП, НОИ, службата за съвети в земеделието, дирекцията за 
социално подпомагане, службата за закрила на детето и др. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Временни правила за предаване на отпадъците 
 

Линк: http://scrap-bg.com/10308/     

                                                                                                              

  

Текст: Указания, с които временно се регламентира възможността на физически лица да продължат да 
предават битови отпадъци от черни и цветни метали, бяха създадени от Министерство на околната среда 
и водите. 
Правилата са издадени във връзка с влизането в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния 
съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъците от 
ЧЦМ и все още неосигурените общински площадки по чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО. 
След приетите нови правила е необходимо да бъде публикувана информация за за местата, на които 
гражданите ще могат да предават своите битови отпадъци от ЧЦМ. 

http://scrap-bg.com/10308/
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www.scrap-bg.com ще актуализира информацията за всички площадки , които притежават разрешение по 
чл. 35, ал.1 от ЗУО   
и списъка ще бъде публикуван в сайта! 

 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Последната българска подводница отиде за скрап 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4236263                                                                                                              

  

Текст: Със специален кораб подводницата "Надежда" беше изтеглена на буксир от Военноморската база 
във Варна, като се предполага, че ще бъде нарязана за скрап. 
На 01 ноември 2011 година беше проведен тържествен ритуал по спускането на военноморския флаг на 
последната действаща подводницата "Слава”, като тогава командирът на дивизион подводни операции 
капитан първи ранг Камен Кукуров предаде флага и гюйса на подводницата на директора на 
Военноморския музей за съхранението му в ескпозицията на музея. Подводницата „Слава” е 
произведена през 1960 година в бившия Съветски съюз. На въоръжение в родните Военноморски сили е 
от 1985 г. 
Гордостта на флота ни е, че тя, както и бракуваната преди години подводница „Надежда", никога не са 
били прихващани от НАТО-вски кораби по време на учения. Със спускането на флага на "Слава" на 
практика Военноморския ни флот още през 2011 г. остана без подводни лодки. 
 

 

Източник: elektrotransportsf.com 

Заглавие: Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали  
 

Линк: http://elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1363%3A2014-08-

06-12-22-41&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg                                                                                                                   

 

 Текст: ПОКАНА 
“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества 
и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на 
директорите, взето с протокол № 285 по точка 2/ 06.08.2014г. обявява търг с тайно наддаване за 
продажба на скрап от черни метали и цветни метали  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4236263
http://elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1363%3A2014-08-06-12-22-41&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
http://elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1363%3A2014-08-06-12-22-41&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
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Търгът ще се проведе на 22.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193  
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 5 964,00 лв. 
(петхиляди деветстотин и шестдесет и четири лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни 
метали: 10 178,70 лв. (десет хиляди сто седемдесет и осем лева); Обособена позиция 3 - Продажба на 
скрап от цветни метали: 325 024,15 лв. (триста двадесет и пет хиляди двадесет и четири лева и петнадесет 
стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 29 
884,00 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева); Обособена позиция 5– 
Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева); 
Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 50 400,00 лв. (петдесет хиляди и 
четиристотин лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни акумулаторни 
батерии: 2 668,84 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки) 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от 
стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. 
(петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 (пет хиляди лева); 
Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 2000,00 лв. 
(две хиляди лева); Обособена позиция 5– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 
2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000.00 
лева (три хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни 
акумулаторни батерии: 300,00 лв. (триста лева).  
Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център 
"Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на 
дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в 
"Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: 
SOMBBGSF  
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията 
може да се закупува до 16,00 ч. на 21.08.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193  
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 21.08.2014г., включително. 
Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193  
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84 
 
 

Източник: zonaburgas.bg 

Заглавие: Карнобат се спаси от драстично увеличаване на такса смет и битови отпадъци   
 

Линк: 

http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-

%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87/                                                                                           

  

http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87/
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Текст: Община Карнобат ще поеме самостоятелно дейностите по сметосъбирането , сметоизвозването и 
снегопочистването. 
Общинските съветници приеха предложението на кмета Георги Димитров за създаване на нова структура, 
която да замени фирмата външен оператор и на практика не позволиха да се въведе почти четирикратно 
увеличение на такса смет през 2015 год. за гражданите и за бизнеса. 
Общият размер на непредвидените разходи можеше да достигне почти 900 000 лв. годишно, а те биха 
могли да бъдат компенсирани само от гражданите и местния бизнес под формата на такси. 
 Рискът за това възникна през миналия месец, когато общинският съвет остави съществуващото 
положение, в рамките на което от местния бюджет се заплащаха около 620 000 лв. годишно на външен 
оператор за сметопочистване и сметоизвозване. 
Кметът Георти Димитров отново припомни, че предстоящото влизане в сила на новата методика, според 
която всеки гражданин или юридически субект ще заплаща за генерирания от него отпадък, както и 
цените на горивата и нивата на минималната работна заплата, ще доведат до увеличение на разходите с 
30-35% , ако остане в сила вариантът с фирма външен оператор. 
Допълнителна тежест пред общинския бюджет се яваваха и около 280 000 лв на година за издръжка на 
претоварната станция за отпадъци. 
До решаващето гласуване на последната сесия се достигна с гласовете на съветниците от БСП, ДПС, 
Обединения блок на труда и БЗНС. Представителите на ГЕРБ и Коалиция за Карнобат 2011 не присъстваха 
на обсъждането и по този начин бойкотираха заседанието. 
С подкрепата си към вносителя общинският съвет разреши общината да закупи три сметосъбиращи 
машини за смесени битови отпадъци и една за разделно събиране, на обща стойност до 300 000лв. 
Отделно бе взето решение за поемане на общински дълг,с максимален размер -300 000 лв. 
От своя страна кметът на община Карнобат Георги Димитров гарантира пред гражданите, че 
администрацията ще стабилизира новото общинско звено, ще положи усилия да не допусне влошаване 
на качеството на услугата и няма да позволи увеличение на такса смет и битови отпадъци. 
 
 

Източник: telekabeltv.bg 

Заглавие: Три проверки за отпадъци са извършили екоексперти 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/14050.html?cid=1                                                                                                                  

  

Текст: Три проверки по сигнали за замърсяване с отпадъци са извършили екоексперти от Пазарджик. 
Проверките са извършени в кметствата Злокучене, Паталеница и Величково. Сигналът за замърсяване на 
района на училището в село Злокучене е бил неоснователен. В Паталеница са дадени две предписания за 
почистване и правилно третиране на строителни отпадъци. Във Величково пък кметът е предприел 
действия за почистване на замърсени с отпадъци терени. Отпадъците са събрани и предстои извозването 
им. Експерите не са констатирали бездействие от страна на кметовете и неизпълнение на задълженията. 

 

Източник: moreto.net 

Заглавие: Разбиха два трафопоста в Генерал Киселово заради ценни метали 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php/?n=260554&p=10                                                                                                               

http://www.telekabeltv.bg/bg/news/14050.html?cid=1
http://www.moreto.net/novini.php/?n=260554&p=10
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Текст: Вчера е подаден сигнал за това, че неизвестен извършител е разбил вратата на трафопост, 
намиращ се в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол. Лицето е извършило кражба на част от медните 
проводници, намиращ се в бобините, като така е нанесъл щета на стойност около 2000 лв., съобщиха от 
пресцентъра на полицията за Moreto.net. 
По-късно същия ден е получен сигнал за проникване в друг трафопост на помпена станция в същото село. 
Неизвестено лице е извършило кражба на част от намотки на бобини на обща стойност около 1000 лв.  
И по двата случая са образувани досъдебни производства. 

 


