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Заглавие: Затвор за крадците на кабели предлага асоциацията по рециклиране 
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Текст: Българска асоциация по рециклиране предлага затвор за крадците на кабели, 
електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически 
уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа. 
Според представителите на асоциацията със затвор трябва да се наказват и кражбите на елементи или 
части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително 
осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, 
всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от 
шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на 
металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или 
елементи от тях. 
Асоциацията предлага наказанието да бъде лишаване от свобода от една до десет години. Инициаторите 
мотивират предложението си с факта, че кражбата на тези съоръжения засяга в много голяма степен 
обществения интерес. Те отбелязват, че дори може да се стигне до опасност за живота и здравето на 
хората, както и причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг лица. 
Според експерти по темата с приемането на предложенията на асоциацията за рециклирането и тяхното 
отразяване в Наказателния кодекс, кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 
50%. 
Българска асоциация по рециклиране възнамерява да инициира отново разглеждането и приемането на 
направените миналата година предложения до Министерство на правосъдието и Комисията по правни 
въпроси при 42-ро НС за увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), предвидени за 
незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава 
необходимото разрешение за тази дейност по закон. 
От асоциацията припомнят, че изготвените предложения са резултат от съвместната работата на 
експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието 
на  представители на МВР, ГД „Национална полиция", МОСВ, Изпълнителна агенция „Околна среда", 
Асоциация на рециклиращата индустрия, НЕК, НКЖИ, БТК. 
Мотивите за направените предложения са обосновани с желанието на законните фирми в бранша да 
въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващия се брой на незаконни площадки и разрастващия 
се „сив" сектор. Статистиката показва, че от 2012 г., прилагайки изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, броят на площадките за скрап в страната е намалял с близо 65%. 
От друга страна, незаконните площадки са над 500 броя. Те работят незаконно по три начина - като 
автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без 
никакво разрешение - абсолютно нелегално. 
Увеличаването на санкциите в НК, предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от 
черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и 
нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години са само част от изготвените 
предложения, които отново ще бъдат представени от Българската асоциация по рециклиране за 
обсъждане в Министерство на правосъдието. 
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: Над 20 компютърни конфигурации предаде община Велико Търново за рециклиране  

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/572787                                          
 

 

Текст:  Днес пред сградата на кметската администрация бе разположен пунк за събиране на електронни 
и химически отпадъци. Община Велико Търново съвместно с няколко фирми организира събиране  на 
опасни отпадъци от бита. 
Замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак,  почистващи 
препарати, белина, препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви можеха да се предадат 
в обособения пунк. 
В специални бидони се събираха бои и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин,  лепила, а в 
огромен контейнер се оставяха излезли от употреба батерии електрическо и електронно оборудване. 
Днешният пунк, на който гражданите можеха да оставят своите ненужни опасни отпадъци бе разположен 
пред сградата на общината, а утре пунк ще бъде разположена на паркинга на ул. ”Симеон Велики”. 
Внедрена е нова система за събиране на опасни битови отпадъци на „Зелена иновация” за 2014 година. 
Събирането на отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията 
на Закон за управление на отпадъците. 
 
 
 
Източник: capital.bg   
 

Заглавие: Aurubis e свил леко производството на мед в Пирдоп 
Причина за понижението е временното затваряне за поддръжка на анодната пещ в българския 
завод 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/02/15/2472733_aurubis_e_svil_leko_proizvodstvoto_na_med
_v_pirdop/                                      
 

 

Текст: Производството в медодобивния завод "Аурубис България" в Пирдоп се е свило през първото 
тримесечие на фискалната 2014/2015 г., приключващо през декември. Това показват данните от 
публикувания от германската индустриална група Aurubis, част от която е предприятието в Пирдоп, 
междинен отчет за тримесечието. 
В документа не се посочват данни за финансовите резултати на отделните заводи на групата, но като цяло 
Aurubis приключва първите три месеца от фискалната си година с оперативна печалба от 39 млн. евро при 
средно очаквани от анкетираните от Reuters анализатори 34.1 млн. евро. За същия период на 
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предходната година групата отчете оперативна загуба от 3 млн. евро, припомня агенцията. 
Българският завод 
През изминалите три месеца в предприятието в Пирдоп са били преработени 294 хил. тона меден 
концентрат, показва отчетът. Числото е по-малко спрямо отчетеното преди година, което се дължи на 
временното затваряне за поддръжка на анодната пещ на комбината, поясняват от Aurubis. 
Производството на сярна киселина също отчита лек спад – до 305 хил. тона в сравнение с 318 хил. тона 
преди година. Планираното затваряне за поддръжка обаче не е засегнало производството на катоди (мед 
с висока чистота) и то достига 59 хил. тона за периода октомври - декември при отчетени година по-рано 
58 хил. тона. 
Общите резултати 
От базираната в Хамбург, Германия, група посочват, че очакват значително по-висока оперативна печалба 
преди данъци (EBT) за настоящата фискална година. Индикаторът е основният показател за 
представянето си, който Aurubis използва, тъй като елиминира изкривяващи картината фактори като 
колебанията в цените на медта на международните пазари. 
В съобщението си, съпътстващо публикуването на резултатите, от групата отчитат, че за по-силните 
резултати принос имат както по-високите такси за преработка на медни концентрати, така и повишената 
преработка на концентрати. Ефект оказва и това, че през съответното тримесечие на миналата фискална 
година резултатите бяха повлияни от мащабно затваряне за поддръжка и ремонт на основната пещ на 
групата в завода й в Хамбург, отбелязва Reuters. 
Продажбите на групово ниво за първото тримесечие се свиват с 6% на годишна база до 2.635 млрд. евро 
при очаквани от анализаторите 2.892 млрд. евро. Спадът се дължи главно на по-ниските приходи от 
продажба на катоди и ценни метали, посочват от Aurubis. Натиск върху тримесечните резултати е имало и 
по линия както на непланирани ремонти, така и на планирани затваряния за поддръжка на мощностите в 
Хамбург и Люнен, Германия, и Пирдоп, България, отчитат от групата. Въпреки това прогнозите остават 
положителни. 
Излишък или баланс 
"Международният пазар на мед вероятно като цяло ще бъде съществено подкрепян през 2015 г., като 
пазарните наблюдатели очакват лек излишък или балансиран пазар на медни катоди (нови метали)", 
коментират в съобщението си от Aurubis. 
"Развитието на ключовите ни пазари, както и програмите ни за подобряване на резултатите и повишаване 
на ефективността би трябвало да повлияят положително настоящата фискална година", прогнозира и 
главният изпълнителен директор на групата Бернд Друвен. "Ето защо очакваме значително по-висока 
оперативна печалба", казва той в съобщение, цитирано от Reuters. От групата очакват положителен ефект 
върху печалбата си и по линия на силния долар, тъй съществена част от приходите й са в долари, предава 
още агенцията. 
 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Скрап-Маркет 14.02.2015  
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/     
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Текст: През последните години на световния пазар на металургични суровини много внимание се 
обръща на т.нар паритет между скрап и желязна руда. Същността на въпроса се крие във факта, че през 
миналата година, цените на рудата  паднаха до много по-голяма степен, отколкото скрапа. Поради тази 
интегрирано предприятие, чугун от руда и стомана се произвежда в конвертори са по-
конкурентоспособни от мини-Милс, в които се използват отломки като суровина. От края на януари  скрап 
стойностите се сринаха, докато рудата  остана относително стабилена, но след  Новогодишни празници в 
Китай може  да се  предизвика нова рецесия. 
Проблемът на този паритет е  особено виден в Турция, където местните стоманодобивни компании са все 
по-често  използват вместо скрап полуготови продукти. До края на 2014 г. турския внос на скрап е 
намалял само с 3,3% в сравнение с предходната година, но през декември миналата година обемът на 
покупки бе в  размер на  15,6% по-малко, отколкото през ноември и 32% по-малко, отколкото през 
декември 2013 година. Очевидно, тази тенденция продължава и през януари, което е една от причините 
за падането на цените за скрапа. 
Въпреки това, основната роля в буквалното разпадането на световния пазар на скрап изиграха може би 
Съединените щати. Спадът в националния пазар, една от основните причини, в които имаше рязък спад в 
инвестиционната активност в сектора на нефт и газ, това беше неочаквано за заводите, които трябваше 
бързо да намалят капацитетите на производството си. В резултат на това акциите за покупка на скрап във 
фабриките бяха  по-малко интензивни, а износът намаля през януари, което  доведе  до значително 
свръхпредлагане на вътрешния пазар. Внезапения спад в търсенето на своя страна, предизвика паника 
сред търговците, а цените изведнъж се срина с повече от 20% за две седмици. 
Според американски източници, скрап цените на шредирания скрап  в края на януари в Средния Запад 
достигнаха средно $ 350 за тон СРТ, но паднаха до момента на около $ 250-270 за тон. Други класове на 
скрап също паднаха с  $ 80-100 на тон. Някои експерти вече правят сравнение с кризата  през октомври 
2008 г., когато цената на материала HMS № 1 & 2 (80:20) намаля от $ 250 на тон CFR Турция да по-малко от 
$ 150 на тон. 
Въпреки това, досега такъв силен спад в цените за скрап не се е случвал. По текущи цени за желязна руда 
в Турция паритета се постига при около $ 200-220 за тон CFR, а в Азия – около $ 20 на тон по-долу. Така че 
цените  са малко вероятно да паднат  под тези нива. 
През втората седмица на февруари, цената на скрап HMS № 1 & 2 (80:20) от САЩ с кораби до Турция беше 
на  около $ 250 на тон CFR, но реална сделка при такива условия нямаше. Факт е, че на пазара няма по-
евтини суровини от Европа и ОНД. В същото време, търговците са склонни да правят отстъпки заради 
ниския курс на еврото, рублата и гривната спрямо долара. До началото на второто десетилетие на 
февруари цената на европейски и руски HMS № 1 & 2 (80:20) падна на по-малко от 245 щатски долара за 
тон CFR, а в някои случаи цените можеха  да стигнат дори до 235щатски долара за тон CFR. 
Цените за  февруари в ЕС са намалели с 30-40 евро за тон в сравнение с януари и докато чакат за март 
както в САЩ,  настроенията са песимистични. Търсенето в Европа се увеличава, така че необходимостта от 
скрап е  на по-ниско от очакваното,  запасите от суровини в търговците са по-високи от нормалното, 
поради относително меката зима в Европа. 
В Япония, вътрешните цени на скрап непрекъснато бяха намаляващи в продължение на почти два 
месеца. Тайван, Югоизточна Азия, и дори в Индия скрапа трябваше да се конкурира с китайските и руски 
евтини заготовки. В резултат на това котировки продължаваха  да падат. По-специално, на US HMS № 1 & 
2 (80:20) за доставки за Тайван падна до $ 235 за тон CFR и по-малко. 
Според някои анализатори, в дългосрочен план на азиатския пазар на скрап може да 
оформи  преструктуриране. През 2014 г. Китай е внесъл само 2,560,000 тона скрап, 42,6% по-малко, 
отколкото година по-рано. През следващите години рециклирането в страната  постоянно  ще 
увеличава  оборотите, което  се дължи на включването на стоманени продукти, произведени в началото, 
а след това – в средата на 90-те години. Въпреки това, ще расте и вътрешното потребление на скрап. Сега 
цифрата е около 8% за доменните пещи и е един от най-ниските в света. 
В спот пазара, желязната  руда миналата седмица беше сравнително спокойна. Цените за австралийски 
суровини с 62% желязо паднаха до почти $ 60 за тон CFR Китай, но след това отново се 
увеличиха  на  повече от $ 62 на тон. Но много анализатори са песимистични, като прогнозират спад на 
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руда до по-малко от $ 60 за тон през втората половина на февруари, когато китайските производители на 
стомана ще почиват за новогодишните празници. Според тях, някои компании вече са започнали в края 
на януари, спране на  доменните пещи и валцови производства  за ремонт и профилактика. И ако в 
началото на март, търсенето в Китай не скочи, металурзи ще трябва да продължат  тази политика. 
И разбира се,  възможното увеличаване на потреблението на скрап в Китай, за разлика от рудата не 
подобрява настроението на  износители на желязна руда. Според прогнозата на BHP Billiton, до 2020 г. 
делът на скрапа в  китайските доменни пещи може да нарасне с повече от половината в сравнение с 
настоящото ниво и да достигне 20%. Въпреки това, компанията вярва, че заплахата за доставчиците на 
желязна руда не е толкова голяма. 
Според прогнозата на китайската национално металургично  сдружение CISA, тази година производството 
на желязна руда в страната ще бъде намалено с около 20% в сравнение с миналата година – най-вече 
заради затварянето на губещите частни предприятия. В абсолютно изражение спадът в продукцията ще 
бъде около 70 милиона тона  по отношение на материали с 62% желязо. 
 
 
 
Източник: haskovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Готвят наредба за управление на отпадъците в Хасково  

Линк: http://haskovo.topnovini.bg/node/573463                                           
 

 

Текст: Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково приета през 2008 г. да 
отпадне и да бъде приета нова предлага кметът Георги Иванов на общинските съветници. 
Това се налагало заради промените в закона за управление на отпадъците , който  регламентира мерките 
и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве, чрез предотвратяване или намаляване на 
вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците. 
Общинският съвет трябва да приеме наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 
масово разпространени отпадъци на територията на Община Хасково, се казва в докладната записка. 
Предложението ще бъде разгледано на сесия на местния парламент в края на месеца. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Започват строителните дейности по старото сметище на Мездра  
 
Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100522016                                             
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Текст: В началото на април ще стартират строителните дейности по проекта „Рекултивация на старо 
сметище Мездра - с. Брусен”, финансиран чрез Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. Сметището, в което са извозвани твърдите битови отпадъци на гр. Мездра от 
1975 до 2003 г., се намира в землището на с. Брусен, на левия бряг на река Искър и е с площ 31 дка. В 
момента то не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и замърсява подземните води. Предвижда 
се почистване на терена, прибутване и предепониране на отпадъците, направа на ограждаща дига и на 
строителен експлоатационен път, изграждане на дренажна система за инфилтрирали води, 
преоткосиране на съществуващите отпадъци, направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло на 
депото, техническа и биологична рекултивации, изграждане на система за повърхностно отводняване и 
на система за контрол и мониторинг. Съгласно споразумението, подписано между Министерство на 
околната среда и водите и Община Мездра, МОСВ проведе обществените поръчки за избор на 
изпълнители, административното и финансовото управление на проекта, а Община Мездра осигурява за 
своя сметка авторския надзор, както и (съвместно с МОСВ) техническото управление на проекта.  
Бюджетът на проекта е 1 716 000 лв., а срокът за неговото изпълнение - 44 месеца. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: 420 метра кабели откраднаха в село Кесарево  
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/573267                                              
 

 

Текст: Кражба на 420 метра съобщителен кабел от землището на стражишкото село Кесарево, разследват 
служители от Районното управление на полицията в Стражица, съобщава Областната дирекция на МВР 
във Велико Търново. Престъплението е извършено за времето от 12-ти до 13-ти февруари, чрез 
изкопаване на 26 дупки в земята. По случая е започнато досъдебно производство.  
 
 
 
Източник: struma.com 
 

Заглавие: Собственик на пункт за изкупуване на метали от село Дамяница в банда-рецидивисти от 
Петрич и Сандански 
 

Линк: http://www.struma.com/krimi/sobstvenik-na-punkt-za-izkupuvane-na-metali-ot-selo-
damyanica_69663/      
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Текст: Марин Стоянов от Габрене и Жицата бяха арестувани вчера за серия нагли обири в областта, Буров 
не отключи склада с крадените вещи  
Собственик на пункт за изкупуване на метали от санданското село Дамяница е, бизнесменът, които 
полицията вчера издирваше за съучастие в серията кражби от района на Петрич. 
Бизнесменът Буров вчера се укри и не пожела да отвори склада, в който държал купените откраднати 
вещи ,доставени му от рецидивистите Марин Стоянов от петричкото село Габрене и авера му Жицата от 
Сандански, за които съобщихме вчера. Стоянов и Жицата излезли преди месец от затвора и започнали да 
вършеят из района. Полицията пропищя от набезите им и вчера сутринта ги откри и арестува. Те 
направили пълни самопризнания най-напред за кражба от село Самуилово, а после за още 6 кражби в 
района. 
Незабавно са предприети действия за откриване на откраднатото и така стигнали до собственикът на 
пункта в Дамяница. Дали той се е явил в полицията не е ясно все още, но до снощи от него нямаше следа. 
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