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Заглавие: Рециклиращи фирми и инфраструктурни предприятия предлагат 

Десет години затвор за кражба на цветни метали, пет – за незаконно приемане 

 

Линк: http://www.mediapool.bg/deset-godini-zatvor-za-krazhba-na-tsvetni-metali-pet-za-nezakonno-
priemane-news230654.html                                    
 

 

Текст: Крадците на черни и цветни метали да може да бъдат осъждани на от 1 до 10 години затвор, а 
лица, които незаконно ги купуват и преработват, да получават от 1 до 5 години затвори. Това 
предложение за промяна в Наказателния кодекс, което веднъж вече бе отправено през 2014 г. пред 
предишното Народно събрание, ще бъде отново инициирано от експертна работна група, съставена от 
представители на Българската асоциация по рециклиране (БАР), МВР, Национална полиция, 
екоминистерството, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), както и предприятията НЕК, БТК и 
Националрната компания "Железопътна инфраструктура, чиято инфраструктура най-често е обект на 
кражби. 
Според тях поправките се налагат, защото след прилагането на промените в Закона за управлението на 
отпадъците през 2012 г. броят на площадките за скрап в страната е намалял с близо 65%, а незаконните 
обекти с такава дейност растат и вече надхвърлят 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, обясняват от БАР. 
Затова отново в Министерството на провасъдието се внася за обсъждане предложението за наказание от 
1 до 5 години за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без да се 
притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон. Другото искане е да се предвиди затвор 
от 1 до 10 години за крадците на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна 
инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната 
мрежа, 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. Мотива за толково строгото наказание е, че тези кражби засягат 
в много голяма степен обществения интерес, тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето 
на хората, до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица. 
Предлаганите от Асоциацията промени са наложителни и поради абсурдното съдържание на 
Наказателния кодекс – в момента се наказват тези, които "извършват търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали без лиценз“, а такива вече не съществуват в правния мир. Лицензите от 2 години 
са заменени от разрешения, издавани от Районите инспекции по околна среда, докато лицензите се 
издаваха от Министерството на икономиката. Абсурдът се състои в това, че повече от 2 години никой не 
може да бъде наказан по силата на Наказателния кодекс заради нежелание на държавната 
администрация да промени този остарял текст, посочват от БАР 
Според организацията , ако се приемат нейните предложения, кражбите на метали и металосъдържащи 
вещи ще намалеят с около 50%. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отчете 100-те дни управление 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3036                                    
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отчете резултатите от работата на 
министерството през първите сто дни на управление. 
В брифинга участие ще вземат и тримата заместник-министри – Бойко Малинов, Павел Гуджеров и 
Красимир Живков. 
Брифингът ще се състои утре, 17.02.2015 г., от 13:00 часа в сградата на  МОСВ /бул. Мария Луиза №22/. 
 
 
 
Източник: pia-news.com 

Заглавие: Как са решили проблема с боклука в Швейцария?  

Линк: http://pia-news.com/kak-sa-reshili-problema-s-bokluka-v-shvejtsariya/                                           
 

 

Текст:  Обикновено туристите, които посещават Швейцария, се възхищават на чистотата на населените 
места в страната, но рядко се интересуват от това какви усилия се полагат, за да се постигне това. 
Системата за сортиране на боклука се практикува вече в много страни, но швейцарците са стигнали до 
крайности в това начинание. Почти до точката на абсурда. 
Сортира се всичко, което подлежи на рециклиране. В тази система няма изключения, всички са 
задължени да си изхвърлят боклука разделно. Това е пълна демокрация, където всички участват. От друга 
страна, това е пълна липса на демокрация, където не се приемат ничий възражения, не си съгласен – 
плащаш глоба. Всеки обича да живее в чиста страна. 
Фактът, че си богат не те издига над закона. Често може да видите хора, които слизат от “Порше” и без 
чувство за малоценност да разтоварват празни бутилки на пункта за вторични суровини. 
Швейцария е световен лидер в рециклирането на бутилки  – повече от 90% от бутилките се връщат в 
завода за преработка на суровината. Програмата за приемането и вторичната обработка на използвано 
стъкло започва през 1972 г. и продължава да се прилага успешно до днес. 
Само, когато се връщат някои бирени бутилки в магазина можете да получите обратно депозита си. В 
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повечето случаи тези, които връщат бутилки не получават нищо за тях, при това са длъжни да махнат 
капачките и да сортират бутилките в зависимост от цвета на стъклото. Бяло, кафяво, зелено – отделно. 
Хартията се обработва отделно от картона (рециклирането на картон е по-скъпо), така че гражданите 
трябва да ги предават в пунктовете отделно едно от друго. Почти една трета от печатните продукти, 
произведени в страната се връщат в събирателните пунктове за рециклиране. 
Никой не изхвърля в кошчето за боклук използвани батерии. Ето защо 60% от всички продадени в 
Швейцария батерии се връщат за рециклиране, а не се изхвърлят в кошчето. 
Отделно се изхвърлят пластмасови бутилки, отделно – стари електроуреди и домакински уреди, отделно 
– строителни отпадъци, отделно – флуоресцентни лампи, отделно – метални кутии, отделно – телата на 
животни (за това е необходимо да се заплати такса, но да се погребе е забранено), отделно – останки от 
растително масло, отделно – останките на маслото на двигателя …….. списъкът е огромен. 
Жителите на Швейцария имат и друга възможност да хвърлят всичко заедно в кошчето. Може да! Но 
тогава ще трябва да се заплати данък, който се събира на всеки килограм отпадъци. На всяка торбичка с 
боклук се поставят стикери, удостоверяващи плащането на данък. За пет килограма боклук се заплаща 2-3 
франка. Ето защо повечето от местните жители предават всичко, което е възможно в пунктовете 
за рециклиране, където да изхвърлиш стария си компютър или старата пералня е напълно безплатно. 
Съществува дори пример как да изхвърлите използвано пакетче от чай: хартиеното пакетче в боклука с 
хартия за рециклиране, чаените листа (билките) в компост, кламерът от телбод при металите и конецът в 
торбата със стикер, за която ще заплатите на килограм. Мислите си, че се шегувам, не и швейцарците. 
През 80-те години, когато маркирането на боклука със стикери се извършва само в юго-източната част на 
страната, започва да се разпространява така наречения боклуко-туризъм. В събота и неделя, хората 
взимат техните семейства, натрупаните отпадъци за седмица и отиват в друга част на страната на пикник. 
Всички пътешествали из страната и изхвърляли безплатно боклуците си. Само в Цюрих са изхвърлени над 
3000 тона “незаконни” торби с отпадъци за ден. Ето защо всички общини налагат мито върху отпадъците. 
През 80-те години на ХХ век състоянието на околната среда в Швейцария е било катастрофално – всички 
реки и езера са били замърсени с нитрати и фосфати, земята с тежки метали, биоразнообразието 
намалявало бързо, и растящото потребителско общество произвеждало огромно количество отпадъци. 
Именно тогава се поставя въпросът за разработване на нова политика за околната среда, която 
започнала с изпълнение на най-малките и незначителни подробности. Две десетилетия са нужни на 
правителството, но резултатите надхвърлят всички очаквания. Швейцария сега е една от най-чистите 
държави в света с чист планински въздух. От всяко езеро и чешма може безопасно да се пие вода. 
Каква е причината за този успех? Причината е, че има държавна политика – това е. 
Изводът е прост, когато човек иска да направи нещо няма какво да го спре! 
 

 
Източник: bankite.eu 
 

Заглавие: БНБ обяви конкурс за 64 000 кг монети за скрап  
 

Линк: http://bankite.eu/?p=471      
                                        

 

Текст: БНБ обяви търг за изкупуване на 64 000 кг извадени от обращение монети за скрап. 
В тръжните условия е предвидено купувачът да плати авансово до 10 дни от сключването на договора, 
както и да транспортира монетите по график, уточнен между него и БНБ. Договорът със спечелилия 
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конкурса ще го задължи да претопи закупения скрап до една година от датата на договора, пише в 
тръжните условия. 
Със специална декларация, той ще гарантира, че няма да използва отпадъците за възстановяване, 
сглобяване или изработване по друг начин на български монети. 
От централната банка уточняват още, че за да се избегнат рискове, те няма да предоставят по-големи 
количества мостри, както и няма да предоставят образци по пощата или по куриер. В тръжните условия 
има и подробни указания за изискванията към кандидатите и за подготовката на офертите. До търга ще се 
допускат само кандидати, които имат съответните лицензи, и с оборот за последните 3 години, не по-
малък от 484 хил. лв., както и да са изпълнили поне 3 договора със сходен предмет. 
Към датата на търга те не трябва да са обявени в несъстоятелност и не трябва да имат задължения към 
държавата. Класирането ще бъде по критерий цена. 
 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg   
 

Заглавие: Хванаха нелегален работник на пункт за метали в Бургас 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/573657                                      
 

 

Текст: Данъчни, полиция и трудови инспектори тръгнаха на проверки по пунктовете за изкупуване на 
метал в Бургаско. Петък 13-ти се оказал фатален само за един от обектите, попаднал под прицела на 
проверяващите. В пункт в местността Капчето, чийто управител е 30-годишната бургазлийка Юлия 
Динева, проверяващите засекли един служител без трудов договор. Намерени са и 26 кг обгорени медни 
проводници, съхранявани в помещение в пункта. По случая в Четвърто районно е образувана преписка. 
Проверени са също пункт в „Меден рудник”, както и един в местността Комлушка низина. Акцията е 
съвместна с група „Противодействие на имуществени престъпления” при сектор „Криминална полиция” 
към Областна дирекция на МВР - Бургас, служители от отдел „Икономическа полиция”, Четвърто Районно 
управление и представители на Териториална инспекция на труда -Бургас и НАП – Бургас.  
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