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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Пак разрешиха на фирмите да купуват метали от физически лица 
Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100450316/pak-razreshiha-na-firmite-da-kupuvat-metali-ot-fizicheski-
lica                                                                                                                      

  

Текст: Ново указание на екоминистерството разрешава на фирмите, занимаващи се с черни и цветни 
метали, отново да могат да изкупуват от физически лица метални отпадъци от битов характер. Указанието 
е с дата 5-ти август и е подписано от бившия министър на околната среда и водите Станислав Анастасов. 
От  14-ти  юли 2014 година влезе в сила изменение на Закона за управление на отпадъците, съгласно 
което,  предаването на тази отпадъци може да става само безвъзмездно като за целта общините 
трябваше да осигурят  площадки или да организират специални кампании за разделно събиране на 
отпадъци от домакинствата. 
Указанието на екоминистерсвото е във връзка с решението на Конституционния съд от 10-ти юли, с което 
текстът от Закона, задължаващ физическите лица да предават  безвъзмездно отпадъците от метали, бе 
обявен за противоконституционен, съобщи Лина Петкова, главен експерт в Дирекция „Контрол на 
околната среда“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора. Тя уточни, че 
лицензираните площадки за изкупуване на черни и цветни метали в областта са 35.   

 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Металургията се свива, но сме лидери по добив на мед и злато 
  

Линк: http://www.bnews.bg/article-114081              
                                                                                                              

  

Текст: В страната ни се произвеждат все по-малко метали.  
Кризата, която засегна металургичната индустрия, продължава да влияе върху добива и производството 
на стомана. Това е тенденция, характерна не само за страната ни, но и за цяла Европа. 
В същото време за последните три години се наблюдава задържане на нивата както на добива, така и на 
произвоството на метали у нас. Това обясни пред Bnews 
Политими Паунова – изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната индустрия. 
По думите й, ако има възстановяване, то става много бавно, тъй като  
кризата от 2009 година е засегнала големите производствени предприятия и строителната индустрия, 
които са основният потребител на метали. 
В деня на металурга, който се чества днес, стана ясно, че  
страната ни е на първо място по добив на мед и злато в Европа. Освен това сме и сред лидерите по 
рудодобив.  
Това става ясно от данните на Българската минно-геоложка камара. 

http://bnr.bg/starazagora/post/100450316/pak-razreshiha-na-firmite-da-kupuvat-metali-ot-fizicheski-lica
http://bnr.bg/starazagora/post/100450316/pak-razreshiha-na-firmite-da-kupuvat-metali-ot-fizicheski-lica
http://www.bnews.bg/article-114081
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Относно движението на цените на черните и зветни метали, Паунова, заяви, че тя се определя на базата 
на борсовата търговия и е непостоянна, но като цяло тенденцията е да цените леко да се понижават през 
последната година.  
След кризата цените се задържат на нивата си от 2002 – 2003 г. Като цяло обаче продължават да бъдат 
високи. 
В минния сектор работят близо 24 000 души като през миналата година е отчетен ръст в средната работна 
заплата в бранша. Близо 600 са установените минни находища у нас.  
Въпреки добрите резултати при добива на злато и мед обаче, у нас въглищата си остават основната 
суровина, която се добива. 
Прекупвачите на метали 
На фона на свитото производство на метали, прекупвачите на черни и цветни метали могат да си отдъхнат 
след инфарктните за тях промени в Закона за управление на отпадъците, който ограничава значително 
дейността им.  
Прекупвачите негодуваха срещу ограничението физическите лица да не могат да предават вторични 
суровини в частни пунктове. 
Идеята на промяната в закона е да се предотвратят набезите на циганите върху ж.п. линии, шахти и 
всичко метално, което опоскват като марокански скакалци.  
Изискването скрапът да се оставя на общински площадки изправи фирмите, занимаващи се с 
прекупваческа дейност, пред реалността да не могат да упражняват дейността си. 
Това доведе до протести в началото на лятото и малко преди да падне правителството на Орешарски, 
прие да отложи с още една година влизането в сила на промените в закона. 
През това време фирмите трябва да се преориентират и да продължат дейността си, и вече има примери 
за това.  
Единственото неудобство, разбира се, е за сметка на потребителите, които след законовите промени вече 
ще трябва да ходят до банка, за да вземат парите си, а не на ръка, както е ставало до сега. Друго 
изискване е да се носи документ или сертификат за произход. 
По този начин ще се ограничи възможността да се предават крадени вещи, а в същото време ще се 
осигури възможност, хората, които се препитават със събиране на метални отпадъци, да продължат да го 
правят. Това обаче ще продължи до 2015 година, след което не се знае как ще се променят правилата. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: В Китай стопират покупките на скрап 
 

Линк: http://scrap-bg.com/10577/                                                                                                                          

  

Текст: Най-големия доставчик на скрап в Китай е фирма  Fengli Group.Фирмата е базирана е провинция 
Jiangsu.Вчера / понеделник 18.08./ обявиха от компанията, че спират както продажбата, така и покупките 
на скрап в период от една седмица, позовавайки се на слабото търсене и ниските цени на скрапа. 
Компанията е спряла  доставките на скрап за  Shaganag , също и  покупки те от вътрешния пазар, защото 
според тях в сегашната ситуация на пазара не е удачно да се търгува. 

http://scrap-bg.com/10577/
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Фирмата се надява, че цените на скрапа  може да се възстановяват с подобрение на  пазарите и цените на 
арматурта. Търсенето на стомана в страната се очаква да се подобри през месец септември, когато 
строителните дейности ще ускорят  темпото. 
Според търговци, скрап бизнеса е бил труден  през тази година. Мнозина считат, че напрегнатата 
ситуация ще бъде  до края на годината. Въпреки резкия спад в цените на скрапа, търговците , показват, че 
цените на скрап все още са по-високи, отколкото по-евтината  желязна руда . 
Много от големите заводи за стомана са намалили покупките на  скрап , както и изкупните си цени 
значително. Shagang Group е намалил цените  на скрап с дебелина 6 mm и HMS с  Yuan 20 на МТ. Това е 
четвърта поредна седмица, в която  групата е намалила изкупните цени на скрапа. 

 

Източник: sliven.net 

Заглавие: Покана за участие в Работните групи по проект за Прозрачност в управлението на отпадъците 
 

Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=148429      
                                                                                                                 

  

Текст: Николай Сиджимов (АСЕКОБ) 

Асоциация на еколозите  

Уважаеми приятели, 

  

Тази година се намираме в период на интензивно формиране на политки и законодателни промени в 
сферата на управлението на отпадъците както на национално, така и на европейско ниво: изготвянето на 
Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО), новите методи за 
образуване на такса "Битови отпадъци", предстоящите промени в европейските цели за рециклиране и 
намаляване на отпадъците, и сме на прага на новия финансов период на Оперативна програма Околна 
среда 2014-2020. 
Както знаете, като част от инициативата на АСЕКОБ "Прозрачни отпадъци" поставяме неформално 
началото на българската мрежа за Нулеви отпадъци, която обединява неправителствени организации, 
граждани, фирми и общини с цел подобряване на обществената информираност и участие в 
управлението на отпадъците. След първите ни срещи през юни в Силистра и София за запознаване на 
участниците в мрежата, сега ни предстоят нови възможности за взаимодействие с местните и централни 
власти на тема отпадъци. 
Информационните кампании за широката общественост са нужни винаги, но още повече в такива 
преходни моменти, когато предстоят качествени промени в управлението на отпадъците. Затова АСЕКОБ 
организира поредица от обучения, насочени към лицата, желаещи да участват в провеждането на местни 
информационни кампани, както и в упражняването на постоянен граждански контрол върху дейностите с 
отпадъците. Трите ключови теми са: 1) разделно събиране и рециклиране, 2) биоотпадъци и 3) 
предотвратяване на отпадъците. 
Каним ви заедно да начертаем рамките на информационните кампании и съответно на обученията за 
провеждане на инфо кампании. Можете да се включите във виртуалните работни групи по трите теми 
като отговорите на един или повече от кратките въпросници, които сме подготвили: 
Въпросник за разделното събиране и рециклиране 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=148429
http://www.bamee.org/
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https://docs.google.com/forms/d/1u8F043QxE3k_igqnleuWTLu3yBfMmbZriAJBpoapgfA/viewform?usp=send
_form 

Въпросник за биоотпадъците 

https://docs.google.com/forms/d/18jcKDHLR6OKjk7AxoVojTiRGVPDSwJfzqjl0fr4d72w/viewform?usp=send_f
orm 

Въпросник за предотвратяването на отпадъци 

https://docs.google.com/forms/d/1k3wWAIZGW0Y9nMgkxuzaaIT-
zqdhY1Tu8t6dZhytEs8/viewform?usp=send_form 
  
Молим да попълните избрания от вас въпросник или въпросници до 1 септември. Добре дошли са и 
допълнителни ваши препоръки и предложения. 
Следващи стъпки 
През септември и октомври АСЕКОБ ще организира поредица от обучения, насочени към граждани, 
неправителствени организации и други лица, които искат да организират информационни кампании и 
граждански мониторинг върху местните системо за управление на отпадъците. 
Следващата ни жива среща ще бъде през месец ... в гр...., когато ще имаме възможност да се запознаем и 
да обсъдим в дълбочина ефективното управление на ресурсите - водещият мотив на новите предложения 
за промени в европейското законодателство за управление на отпадъците. 
Повече информация очаквайте през септември. 
Как ще помогне проектът за подобряване на управлението на отпадъците в България? 
Прилагайки подхода "Нулеви отпадъци", който подчертава необходимостта от видимост, прозрачност и 
демокрация при управлението на отпадъците, проектът ще осигури софтуерно решение, позволяващо 
обществен достъп до информация относно дейностите и разходите за управление на отпадъците на 
местно ниво. Членовете на мрежата "Нулеви отпадъци" ще бъдат обучени да провеждат обществени 
информационни кампании, да извършват ефективно наблюдение над общинските системи за управление 
на отпадъците и да мобилизират местните общности за по-устойчиво управление на отпадъците. 
Новосъздадената мрежа ще изготви предложение за промяна в законодателството с цел осигуряване на 
пълна прозрачност в процеса на вземане на решения относно моделите за управление на отпадъците. 
Благодарим ви за участието! 
Поздрав, 
Екипът на "Прозрачни отпадъци" 
 

 

Източник: velingrad.bg 

Заглавие: Становище на Кмета на Община Велинград за депото за твърди битови отпадъци в 

кв.Каменица 

  

Линк: http://m.velingrad.bg/?p=20152                 
                                                                                                              

  

Текст: Във отговор на протест на група граждани от кв.Каменица,живеещи в близост до общинско депо 
за битови отпадъци  ,искаме да уверим нашите съграждани ,не само жителите на кв.Каменица,а и всички 
жители на града,че политиката на Община Велинград  е съобразена с наредба на МОСВ,а именно 

https://docs.google.com/forms/d/1u8F043QxE3k_igqnleuWTLu3yBfMmbZriAJBpoapgfA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1u8F043QxE3k_igqnleuWTLu3yBfMmbZriAJBpoapgfA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/18jcKDHLR6OKjk7AxoVojTiRGVPDSwJfzqjl0fr4d72w/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/18jcKDHLR6OKjk7AxoVojTiRGVPDSwJfzqjl0fr4d72w/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1k3wWAIZGW0Y9nMgkxuzaaIT-zqdhY1Tu8t6dZhytEs8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1k3wWAIZGW0Y9nMgkxuzaaIT-zqdhY1Tu8t6dZhytEs8/viewform?usp=send_form
http://m.velingrad.bg/?p=20152
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Наредба N:6/27.08.13г.- За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други  съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
Ние,като община сме задължени да участваме в регионални депа ,което ще рече ,че 9 общини 
участваме  в „Регионално сдружение за управление на отпадъците “-регион Пазарджик.Общинското 
сметище ще продължи да съществува,докато не бъде изградено регионалното депо в гр.Пазарджик. 
Във връзка със задълженията на Община Велинград да заплаща отчисления,съгласно прилаганите 
разпоредби на чл.3,ал.1 и чл.20 ,ал2 от Наредба N: 7 за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията,изисквани при депониране на отпадъци-по банковата сметка 
на РИОСВ са преведени 20 000лв. 
Позицията ми като кмет на Община Велинград е след рекултивацията на общинското 
депо,  разширяването на град Велинград да бъде в посока към с.Драгиново, за осъществяването на което 
активно работим с екипът ми. 
Друго,което може да предложим на собствениците на терени в близост до депото за битови отпадъци е 
заменки с общински имоти. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Правят гориво от стари гуми 
Общината подкрепя инвестицията, местните се страхуват от замърсяване 
 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-19&article=502853                                                                                                                         

  

Текст: Гориво от стари гуми ще започне да произвежда скоро нов завод край Видин. Съоръжението е в 
село Сланотрън и ще използва специална технология за преработка - пиролиза. Това съобщи инж. 
Димитър Колев, един от директорите на завода и съавтор на новия метод за рециклиране. Пиролизата 
позволява от преработката на старите автогуми да се получат полезни за други производства продукти - 
котелно гориво, сажди, стоманена тел и гипс. 
При това специалният процес не включва горене и затова не се получават отпадъчни продукти и не 
замърсява околната среда, твърдят от завода. 
По данни на водеща английска компания, ако само половината от използваните в Европа автомобилни 
гуми се обработят с технологията на завода край Видин, от тях биха се получили 7,5 млн. барела 
полурафинирано гориво, 7,5 млн. барела гориво с еквивалент на газ, 1 млн. т сажди и 350 000 т стомана. 
Ползата за околната среда би била 5 млн. т вредни емисии въглероден двуокис, а всеки тон сажди 
спестява по 2 тона въглероден двуокис и 2 т природен газ. Тези гуми имат потенциал за производство на 
500 мегавата електричество. Това обаче не успокоява жителите на Сланотрън и околните селища. Те 
настояват да бъде отнето разрешителното за преработката на гуми, защото според тях производството ще 
замърси околната им среда. За 31 август отново е насрочен протест на моста Видин - Калафат. Общината 
обаче иска да го запази като единствената инвестиция в индустриално производство в най-бедния район 
на Европа. 
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-08-19&article=502853

