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Източник: bar-bg.org 
 

Заглавие: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) 

Е ДЛЪЖНА ДА ОПРОВЕРГАЕ  

публикацията на в. Банкер, публикувана на 20.02.2015 г. със заглавие: "Фирмите за скрап надуха 
сирената" в частта, в която е дискредитирано името на Българска асоциация по рециклиране и 
фирмите в бранша  

Електронното издание на в. Банкер:  http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/firmite-za-skrap-
naduha-sirenata 

 

Линк: http://www.bar-bg.org/index.php?MlW-
gRWnIVSjMVWHUtKbcJSvY5efIJeDMxerIlKzU5avQZeXUtaHkZKLgxaXIB&page=1          
                                        

 

Текст: Българска асоциация по рециклиране (БАР) счита за некоректни направените коментари в 
горната публикация относно следното: „Ако има нещо странно, то е, че същата асоциация и нейните 
членове реагираха преди по-малко от година като ужилени срещу законовите промени, предвиждащи 
забрана за физически лица да предават скрап в пунктовете за вторични суровини, а само на специални 
общински площадки, и то безвъзмездно. Намеренията бяха търговията да се осъществява само от 
юридически лица и разплащанията да стават единствено по банков път. Така кражбите на черни и цветни 
метали щяха да намалеят драстично, само че щеше да умре и бизнесът  със скрап, от който се печели 
добре. Иначе, кой каквото и да говори, навсякъде в цивилизования свят хората предават вторичните 
суровини безплатно.“ 
През последните 23 години, фирмите в бранша изградиха национална мрежа за събиране, сортиране и 
рециклиране на отпадъци, и обезпечават със суровини структоро определящи металургични заводи на 
Република България. Това бе постигнато с инвестиционна програма за изграждане на площадки, 
снабдени с машини и съоръжения за транспорт и рециклиране на приблизителна стойност 1,300 млрд. 
лв. 
Тези фирми работят с надлежни документи – разрешения или регистрационни документи, спазвайки 
възможно най-строгите изисквания на ЗУО: банкови гаранции (мин. 30 000 лв.), видеонаблюдение, 
отчетни книги, сертификати и декларации за произход, добре маркирани зони за отделните видове 
отпадъци по кодове, годишни отчети за цялостната дейност към ИАОС, предвидени високи санкции за 
нарушения на закона (имуществени санкции над 30 000 лв.) и много други. За сравнение дори за 
опасните отпадъци, законът не предвижда толкова тежък режим и тези площадки във всеки един момент 
са подложени на контрол от минимум 4 държавни органа: МОСВ, МФ, МВР и Общините. 
Не е ясно на какво се основава твърдението в публикацията, че чрез въвеждане на безкасово плащане и 
безвъзмездно предаване на общински площадки „кражбите на черни и цветни метали щяха да намалеят 
драстично...“. 
Как безвъзмездното предаване на общински площадки ще повлияе на намаляването на кражбите на 
метали? Нима изведнъж крадците ще решат да подаряват на общинска площадка тези отпадъци, които 
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имат себестойност в световен мащаб? Или пък ще се решат да ги предадат безкасово на когото и да е 
било? 
Ясно е, че тези, които крадат, ще продължат да крадат и ще предават там, където предават и сега - на 
незаконни площадки или чрез канали ще изнасят материала извън страната. В статистиката на тези 
кражби е видно, че те се влияят само от един фактор: цената на метала. 
Лошото е, че с въвеждането на тези разпоредби, които нямат никакво отношение към кражбите, се 
премахват естествените стимули за предаване на събран материал в частните домове ...., което от своя 
страна отново стимулира сивата икономика. Сива икономика, с която всички се борим и от която страдат, 
тези, които желаят да спазват законите и влагат средства и усилия за спазване на правилата. За да може 
след това някой да напише, че тези, които спазват закона „реагират“ „като ужилени“ на едни прекрасни 
мерки, които е явно, че облагодетелстват отново сивия сектор, както и мераци на определени 
организации да им се подаряват тези вторични суровини, при условие, че имат икономическа 
себестойност и в цял свят не са премахнати стимулите за тяхното събиране! 
Ясно е, че ако кражбите можеха да се премахват така, то и магазините и банкоматите щяха да станат 
общински ..... 
България е правова държава и като такава спазва основни принципи и разпоредби от Върховния си закон. 
Ето защо и Конституционният съд прогласи безвъзмездното предаване на отпадъци по ЗУО за 
противоконституционно, което означава, че отпадъците трябва да се предават възмездно! 
Сега, когато тези отпадъци трябва да се предават възмездно на общините, кметовите ли ще обвиняваме 
за кражбите на метали? Това ли е начина за отговорно решаване на даден проблем в обществото?  
Относно безкасовото плащане, то би имало смисъл само ако сделката не се документира – да се въведе с 
цел проследимост. При положение, че фирмите внасят 10% данък за всяко ф.л., което предава метален 
отпадък, то проследимост има и то на централно ниво от държавен орган, какъвто е НАП. НАП като 
данъчна администрация на централно ниво може да даде обобщени данни и да се проследи дадена 
сделка. Банките от своя страна спазват т.нар. „банкова тайна“ и проследимост в този случай може да има 
само за конкретен случай. При това положение, кой има полза от безкасово плащане?  
Относно твърдението в публикацията „Иначе, кой каквото и да говори, навсякъде в цивилизования свят 
хората предават вторичните суровини безплатно.“, бихме искали да заявим следното: 
Ако считаме Обединеното Кралство, Франция или Испания, за цивилизован свят – то там отпадъците 
могат да се предават възмездно. 
Българска асоциация по рециклиране застава ясно и категорично срещу кражбите на метали. В тази си 
позиция, ние изготвяме и законодателни предложения, и участваме активно в борбата с кражби на 
метали. Съзнаваме, че бранша има своето определено място в решаването на социално икономическите 
проблеми на страната, както и на редица екологически изисквания на определени директиви на ЕС. 
Нашите членове и рециклиращата индустрия, която представляваме, са силно засегнати от кражбите на 
метали и считаме, че всички сектори, които имат досег с метални отпадъци следва да бъдат урегулирани. 
Всички предлагани мерки, обаче следва да бъдат пропорционални и годни за целта, за която се налагат – 
предотвратяване на кражбата на метали. 
Българска асоциация по рециклиране счита, че нито една фирма в бранша, която извършва дейност 
законно, не следва да понася последствията от нелегалните дейности на сивия сектор. 
 
Катя Найденова 
Изпълнителен директор на Българска асоциация по рециклиране 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Отвори врати обновеният Природозащитен информационен център „Витоша“  
Министър Ивелина Василева: Важно е да се предприемат всички мерки и действия за съхраняване 
на уникалната ни природа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3056                                        
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в церемония по откриване на 
реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“. 
Ремонтните дейности на информационния център са извършени по проект „Опазване и възстановяване 
на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и 
обектите, стопанисвани от РИОСВ-София“ по Приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
 „Проектът е ценен с пожароизвестителната система, която ще бъде изградена в четирите резервата в 
обхвата на инспекцията“, подчерта министър Василева. Тя увери, че опазването на защитените територии 
ще остане приоритет и в новия програмен период на оперативна програма „Околна среда“ с 
финансиране от 200 млн. лв. по Приоритетна ос 3 „Биоразнообразие“. „Изграждането на екологичната 
инфраструктура е много важно за държавата ни. Още по-важно е формирането на отношение към 
природата, на екологична култура, която започва още в детска възраст. Затова се радвам, че част от 
дейностите по този проект са насочени към децата“, допълни Ивелина Василева. 
Директорът на РИОСВ-София инж. Ирена Петкова обяви стартирането и на дейност 3 от проекта 
„Интерпретация и образователни програми“. „Целта ни е да популяризираме дейностите по устройство и 
управление на защитените територии в обхвата на нашата инспекция“, каза инж. Петкова. 
Дейностите по проекта трябва да приключат до 30 юни 2015 г. В резерватите „Торфено бранище“ и 
„Бистришко бранище“ на Витоша и поддържаните резервати „Училищна гора“ в землището на с. Боженци 
и „Богдан“ в землището на гр. Копривщица в изпълнение на противопожарните планове се създава 
система за противопожарно известяване и видеонаблюдение. Тя ще предоставя информационни и 
предупредителни съобщения за наблюдение и контрол на обектите. 
Проектът е на стойност 4 438 315 лв., от които 3 772 567 лв. са от Европейския фонд за регионално 
развитие, а 665 747 лв. са националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 
 
  
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: САЩ разследват банки за манипулиране на цените на благородните метали  
Правосъдното министерство изследва процеса на ценообразуване при златото, среброто, 
платината и паладия в Лондон 
 

Линк: http://www.investor.bg/surovini/365/a/sasht-razsledvat-golemi-banki-za-manipulirane-na-cenite-na-
blagorodnite-metali-189860/                                                
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Текст: Американското министерство на правосъдието и Комисията по търговия със стокови фючърси 
разследват най-малко 10 големи банки за възможно манипулиране на пазарите на благородни метали, 
съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати. 
Прокурори от правосъдното министерство изследват процеса на ценообразуване при златото, среброто, 
платината и паладия в Лондон, докато Комисията е открила гражданско разследване, пише вестникът. 
Банките са HSBC Holdings Plc, Bank of Nova Scotia, Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, 
Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Societe Generale, Standard Bank Group Ltd и UBS AG Group, 
посочва изданието. 
Индексите за благородните метали бяха подложени на повишен регулаторен контрол, след като през 
2012 г. избухна скандалът за манипулирането на Libor. 
Фиксингът на златото датира от столетие, като представлява стандартна цена на метала, която банките 
определят два пъти на ден по телефона. Някои търговци на злато твърдят, че са ощетени от схема за 
манипулиране на тази котировка. 
Банките, които определят индексите за благородните метали, известни като фиксинги, заявиха миналата 
година че вече няма да управляват този процес. 
Електронен ежедневен индекс за среброто сега се администрира от Thomson Reuters и CME Group, а 
Лондонската метална борса осигурява два пъти дневно фиксинги за платината и паладия. От 20 март ICE 
Benchmark Administration пък ще започне да оперира индекси за златото, които ще заменят лондонските 
фиксинги.  
Швейцарският финансов регулатор заяви през ноември, че е открил "очевиден опит" да се манипулират 
индексите на благородните метали, но миналия месец разследване на германския регулатор Bafin не 
откри следи от опити за  манипулиране на цените. 
 
 
 
Източник: smolyanpress.net 
 

Заглавие: Екатерина Гаджева стана директор на РИОСВ Смолян 
 

Линк: http://smolyanpress.net/?p=46358                                        
 

 

Текст: Екатерина Гаджева е директор на Регионалната инспекция по околна среда и води в областния 
град. Назначението й е от понеделник със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина 
Василева. Гаджева зае мястото, след като миналата седмица бе уволнена Ема Енева, изкарала на поста 
около една година. 
За длъжността предстои да бъде обявен конкурс. 
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Екатерина Гаджева е дългогодишен служител на инспекцията. Работи в системата на околната среда от 
1998 година. Започва като експерт в отдел „Биоразнообразие и защитени територии”. Впоследствие 
съвместява и длъжността говорител на институцията. Била е началник сектор, началник отдел и шеф на 
дирекция „Контрол и превантивна дейност”. Завършила е специалност „Екология” в Лесотехническия 
университет. 
През август 2013-та, след освобождаването на бившия директор, тя отново бе начело на РИОСВ. Яви се и 
на обявения от МОСВ конкурс, но го загуби на последния етап – интервюто. Месец по-късно бе принудена 
от своята конкурентка Енева да напусне инспекцията, след като получи най-ниската възможна оценка на 
атестацията. 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: В Габрово тръгва пилотен проект за двукомпонентно събиране на отпадъци  
Визията на новите контейнери  е в духа на местния хумор   
  
Линк: http://www.kmeta.bg/v-gabrovo-trygva-piloten-porekt-za-dvukomponentno-sybirane-na-otpadyci-
42839.html                                         
 

 

Текст: Нова система за разделно събиране на отпадъците ще бъде въведена в общините Габрово и 
Трявна. За да бъде успешно възприета от жителите е потърсен нестандартен и оригигинален подход чрез 
атрактивна визия на контейнерите за отпадъци, съобщава сайтът на общината. 
Моделът, реализиран в Габрово и Трявна, се случва за първи път в България и представлява система от 
два вида контейнери - жълт и кафяв, обясняват от администрацията. Така в жълтия контейнер попадат 
суровините годни за рециклиране - стъкло, хартия, метал, пластмаса, текстил и др., а в кафявият - 
биоразградимите отпадъци (трева, клони, обелки, костилки, черупки, чай, кафе и др.) 
В пределите на град Габрово вече е избран квартал, в който от 23 февруари 2015г., в който ще се 
реализира пилотно  двукомпонентно разделно събиране на отпадъците. Първите габровци, които ще 
тестват новата система  за разделното събиране на отпадъците, са жителите на централен сектор в града, 
включващ територията между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Емануил Манолов". 
Там вече са разположени новите контейнери за отпадъци, които в духа на габровския хумор освен чисто 
практична функция имат и атрактивен външен вид. На жълтия контейнер се е "закачила" габровската 
котка, а от кафявата кофа шеговито поглежда усмихнат червей. Залагайки на по-впечатляваща и по-
оригинална визия на контейнерите, Община Габрово очаква да насочи вниманието на гражданите и ще 
постави акцент върху правилното разеляне на отпадъците. 
Системата за разделно събиране е свързана с осъществяването на проект "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Габрово", реализиран по оперативна програма "Околна 
среда 2007-2013". 
Основното предимство на двукомпонентното разделно събиране на отпадъците е, че то е лесно за 
възприемане от населението, защото пести време и усилия на хората за сортиране на отпадъците, като 
същевремено не изисква голяма площ в техните жилища. Освен това така разделени отпадъците, те 
остават по-чисти суровини, годни за повторна употреба. 
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Източник: ndt1.com 
 

Заглавие: ЗАДЪРЖАХА ТРИМА ПОД СТРАЖА ЗА КРАЖБА НА КАБЕЛ 
 

Линк: http://www.ndt1.com/article.php/2015022415051238                                        
 

 

Текст: Трима млади мъже - Д. Г. /22/ и Х. А. /35/ от село Владимирово и И. М. /25/ от Бдинци, са 
задържани за кражба на кабел, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич.  
Те са заловени на 21 февруари след проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на 
Второ РУ на МВР. Установено е, че са задигнали 60 метра кабел в землището на село Одринци, 
собственост на БТК. На тримата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”.  
Още един крадец е задържан на 21 февруари. След проведени оперативно–издирвателни мероприятия 
от служители на полицейското управление в Генерал Тошево е установено Б. Р. /46/ село Присад. 
Констатирано е, че в периода от 15 до 20 февруари е извършил кражба на електрическо пано, DVD, CD и 4 
мобилни телефона от частен дом в същото село. Б. Р. е криминално проявен, задържан е задържано с 
полицейска мярка за срок от 24 часа.  
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над километър и половина кабел откраднаха в Синя вода 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1399837                                         
 

 

Текст: 1600 метра меден елпроводник, собственост на „Енерго про мрежи”, са откраднати в лознишкото 
село Синя вода – съобщават от ОДМВР-Разград.  
Жицата е срязана от 13 междустълбия по улица „Ал. Стамболийски” между 2.30 и 6.00 часа на 23 
февруари. Нанесената щета е в процес на изясняване.  
По случая се води досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: utroruse.com 
 

Заглавие: Цяло семейство прибрано в ареста за кражба на метали 
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Линк: http://utroruse.com/article/392049/                                      
 

 

Текст: Цяло семейство е вкрано в ареста след кражба на метали. За времето от 25 януари до 8 февруари 
от вила в местността... 
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