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Източник: 3e-news.net 
 

Заглавие: От 1 до 10 г. затвор за кражба на метали искат от Българската асоциация по рециклиране 
Кражбите на метали в цяла Европа продължават. Българската асоциация по рециклиране участва 
активно във втория проект на организацията Pol-PRIMETT, който да предложи решение на 
проблема 
 

Линк: http://3e-
news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-1-
%D0%B4%D0%BE-10-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_42692                         
                                        

 

Текст: Българската асоциация по рециклиране (БАР) настоява за промени в Наказателния кодекс, според 
които за кражба на метали и работа без разрешително да се налага ефективно наказание от една до 
десет години затвор. 
Липсата на правен механизъм за налагане на строги наказания срещу кражбата на черни и цветни метали 
засяга в много голяма степен обществения интерес , тъй като може да доведе до опасност за живота и 
здравето на хората и до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица. 
Това констатираха от БАР по време на четвъртата експертна среща, която се проведе в София от 10 до 15 
март. 
 
Българската асоциация по рециклиране като член на платформата Pol-PRIMETT фокусира вниманието на 
участниците в срещата върху необходимостта от продължаване на усилията за борба с кражбите на 
отпадъци от черни и цветни метали и разрастващия се сив сектор. 
От асоциацията смятат, че специално българското законодателство не позволява да се налагат строги 
наказателни мерки срещу незаконното приемане и съхраняване на скрап без необходимото разрешение 
за тази дейност, а също и за посегателство срещу елементи от електропреносната, транспортната и 
съобщителната мрежа и културни ценности. 
 
В същото време от асоциацията твърдят, че България е за пример през последните години и по данните, 
изнесени от МВР, кражбите на метали са намалели рязко в резултат на доброто взаимодействие между 
частния сектор, обществеността и институциите. 
 
По време на срещата стана ясно също, че проблемът е като цяло изключително сериозен за Европа. 
Кражбите на метали в целия ЕС продължават, констатират от БАР. На тази база и с финансовата подкрепа 
на Европейската комисия – Дирекция „Миграция и вътрешни работи“ продължава вторият етап на 
проекта Pol-PRIMETT. Основната цел е да създаде инфраструктура за борба с кражбите. Досега партньори 
по проекта, който продължи от 2010 до 2013 г. бяха организации от Великобритания, Италия, България, 
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Испания, Гърция, Международната железопътна полиция – ЕС и BIR – Белгия. Вторият проект започна 
през 2014 г. 
 
Според Международното бюро по рециклиране поне 1% от рециклирания метал в Европа е краден. 
Посегателството върху металите и металните отпадъци въздейства не само върху преработвателната 
индустрия, но и засяга безопасността на голям кръг от населението на Европейската общност. Освен това 
оказва влияние върху общественото доверие и местната полиция. 
Особено засегнати от кражбите са държави като Великобритания, Франция, Испания и съвсем до скоро - 
България. Във Франция през 2010 г. са извършени 4081 кражби на метални отпадъци, като 49% от 
жертвите на кражбите са рециклиращите и строителните компании. Кражбите на метали представляват 
огромен проблем и за Великобритания и костват на икономиката милиони лири годишно. През 2010 г. са 
извършени 446 ареста за такива кражби, сочат официалните данни. 
 
Участието на Българската асоциация по рециклиране в Pol-PRIMETT подпомага подобряването на 
международните връзки, споделянето на различни техники за борба с кражбите, уеднаквяване на 
превенцията на престъпленията в засегнатите европейски страни. БАР подкрепя предвидените в проекта 
възможности за разпространение сред страните-членки на ЕС на профили на нарушителите, данни за 
местоположението на извършените престъпления, начини на доставка на крадения метал и ще работи 
още по-активно за създаването на публично-частни стратегии за сигурност, съобщиха от асоциацията. 
  
В този аспект припомняме, че на 25 март 2015 г. ще се състои Национална кръгла маса на тема "Кражби 
на метал и посегателства над инфраструктурни съоръжения". Събитието ще се проведе в Конферентна 
зала на Българска стопанска камара, ул. Алабин №16-20 от 10.00 часа. 
 
Институтът за енергиен мениджмънт и Българска стопанска камара, в партньорство с www.3e-news.net, 
организират Национална кръгла маса, посветена на кражбите на метал и посегателствата над 
инфраструктурни съоръжения. Събитието ще се проведе на 25 март 2015 г. (сряда) в Конферентната зала 
на БСК, ул. Алабин №16-20, с начален час 10.00 ч. 
Поканени са представители на държавни и общински институции и на бизнеса, заинтересовани от 
ефективното решение на проблема, в т.ч.: Министерство на енергетиката, Министерство на околната 
среда и водите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична община, БДЖ, НКЖИ, БЕХ ЕАД, ЕСО 
ЕАД, БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, Българска асоциация по рециклиране, дружества от градския транспорт, 
топлофикационен и ВИК сектор, застрахователни компании и др. 
По време на дискусията ще се търсят начини за подобряване на борбата срещу кражбите на метал, 
включително чрез взаимно повишаване на информираността, осигуряване на експертен опит и най-добри 
практики, както и обмен на идеи и предприемане на съвместни действия от страна на всички 
заинтересовани страни. Ще бъде прехвърлен мост към феномена кражби на метал и инфраструктурни 
съоръжения на европейско ниво и ще бъде представена инициативата Европейска коалиция срещу 
кражбите на метал, организирана от европейски асоциации на мрежови и инфраструктурни индустрии и 
компании за търговия с метали и рециклиране (CER, CEDEC, EDSO, EFR, ENTSOе, GEODE, COLPOFER, EIM, 
EURELECTRIC, EUROMETREC, UIC, UITP). 
  
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Цената в Турция отново падна!18.03.2015 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/                        
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Текст: Турските HMS вносни  цени на  80:20 скрап (CFR Искендерун порт, Турция), паднаха с  $ 9 тон  от 
седмица по-рано до 260 $/тон. 
Участниците разглеждаха покачването на цените през миналата  седмица до голяма степен в резултат на 
това, че изведнъж всички заводи обявиха попълване на резервите си, и затова някои  купувачи  търсеха 
да закупят големи количества скрап. 
Тази седмица, чувството за реалност се  върна на пазара, балтийските търговци, предлагаха  по-
ниски  цени от европейските си колеги при сегашното предимство на валутния курс. 
Турските производители стават все по-зависими от  доставките на скрап  от Европа, Балтийските страни и 
Северна Америка, въпреки че са спонсорирани от правителството в опитите си  за стимулиране на 
вътрешното производство на скрап. 
В същото време, в краткосрочен план  морските доставки на  железен скрап от Балканите, Русия и 
Украйна  постоянно намалява от средата на миналото десетилетие, увеличава се  експозицията на 
турските производители на вътрешните движения на  скрап цените на ЕС и САЩ. 
Турските производители на стомана изразяват  загриженост за нарастващата конкуренция от страна на 
интегрираните регионални конкуренти, които в момента се ползват от сравнително по-ниска 
себестойност на продукцията. 
 
 
 
Източник: b2bmedia.bg 
 

Заглавие: България не трябва да се подценява 
 

Линк: http://b2bmedia.bg/index.php/bulgariq-ne-trqbva-da-se-podcenqva-1138088.html                                                     
 

 

Текст: При нас иновациите са много важен елемент и са по-скоро част от дългосрочната ни стратегия, 
коментира изпълнителния директор на Аурубис България Тим Курт в специално интервю за b2b Media. 
 
Г-н Курт, неотдавна поехте поста изп. директор на Аурубис България. Кои бяха първите 
предизвикателства за вас? 
Така е, преди седем месеца поех този пост. Първо трябва да кажа, че  компанията  беше в отлично 
състояние и нямаше нужда да правя нещо ново. Продължавам да изпълнявам поставените цели. Всико е 
добре организирана с много амбициозен екип, с вървящи проекти, които трябва да продължим по същия 
начин. Има проекти, които са успешно изпълнени и такива, които са в движение и трябва да се 
финализират, така че аз ги поех. Това което е ново за мен е екипът, познавам част от него от преди, но не 
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съм бил толкова близо до тях. 
През последните години Аурубис е инвестирала над 500 млн. евро в България, като близо 100 млн. 
евро от тях са насочени в опазване на околната среда. Разкажете ни за приноса и проектите на 
компанията в тази насока. Какви ще бъдат следващите инвестиционни проекти? 
Към настоящия момент не мога да кажа, че има проек, в който да няма елемент, свързан с опазване на 
околната среда, тъй като всеки един от тях е насочен към подобряване на екологичната обстановка. Във 
всеки един проект са вложени в опазване на околната среда. Това е стратегията и решението още по 
време на придобиване на завода от Аурубис и е част от дългосрочната стратегия на компанията. В 
дългосрочен план ще има още проекти. В момента сме в процес на идентифициране какви допълнителни 
възможности има завода. В следващите няколко седмици се очаква да обявим инвестиционните си 
планове до 2018 г - програма, която ще анонсираме, съставена от няколко различни по своя смисъл 
проекти, доста разнообразна. Мерките са свързани с пестенето на енергия, с растеж и други по-малки 
проекти.. Отново ще повторя, че всеки един от тях е свързан с подобряване на околната среда. 
Сериозен е приносът на компанията за района на Средногороието. Разкажете за направените 
инвестиции и отделните проекти в региона. 
В последните 10 години сме инвестирали над 6 млн. евро в Средногорието в социални проекти. 
Програмата основно е фокусирана в градовете Пирдоп и Златица, но имаме и допълнителни инициативи 
в сфери като спорта, подпомагане на хора в неравностойно положение, култура, така че има фиксирани 
средства, които са за двете общини и за отделни проекти. Това, което е много важно за нас и за което се 
грижим, е качеството на образованието в нашия регион. 
Дял от бизнеса на Аурубис е свързан с рециклиране. Как ще продължите да развивате тази дейност? 
Това, което първо трябва да разберем е, че медта е такъв тип метал, който колкото и пъти да се 
рециклира, не губи свойствата си и този процес не оказва влияние върху неговотокачествот. Може би 
знаете, че като част от нашата група близо в Люнен (Германия) се намира най-голeмия в света завод за 
рециклиране на мед. Тези знания и оборудването, което притежаваме, ни помага всяка година да 
увеличаваме тонажа на медта за рециклиране, която ползваме. В сравнение с преди няколко години, 
когато бяхме в състояние да рециклираме само 10 хиляди тона годишно, то днес обемът е около 60 
хиляди тона тук в Аурубис България. Стремим се да увеличаваме обема на преработения меден скрап, 
тъй като това е „зелена“ технология, но  трудно намираме материал, който да се рециклира,  доставяме 
основно от целия регион на Балканите. Към момента сме сериозен фактор в сферата на рециклирането на 
мед, но за жалост пазарът не може да ни предостави това, от което имаме нужда. Съдържанието на мед, 
което очакваме да има в скрапа, за да го приемем за преработване, трябва да бъде около 98.5 до 99 
процента. Това е предизвикателство за нас. В някои страни регламентите са добре уредени за 
рециклирането на скрап. В България това да се доразвие. 
Иновациите са основен двигател за бизнеса. Разкажете за иновациите в Аурубис. 
При нас в Аурубис иновациите са много важен елемент.Това е нещо, за което се инвестира време и те са с 
дълготраен ефект. Както вече споменах, няколко години бях отговорен на ниво Аурубис Груп за 
иновациите в компанията и в този период прехвърлихме дейността към нашия отдел проучване и 
развитие. Тук в България също има много силен екип, отговарящ за проучване и развитие, който работи 
върху редица важни проекти в тази област и търси решения, които да отговорят за нуждите ни в бъдеще. 
Така или иначе във всеки следващ проект имаме част, свързана с иновациите и от тук нататък тази област 
все повече и повече ще се преоткрива тази област . 
Как оценявате условията за правене на бизнес в България? 
Въпросът е труден. Както казах съм от 7 месеца тук и ми е трудно да направя сравнение в исторически 
план, но ако вярвам на статистиката и на това, което се пише, бих казал че 2014 г. не беше особено добра 
и атрактивна както за вътрешния пазар, така и за външния. Причината за това не е една, разбира се. 
Тенденцията за миналата година е била по- скоро в негативна посока. Това, което сочи статистиката е, че 
през изминалата година Германия е решила да не инвестира 340 млн. евро в България поради 
негативната тенденция. За мен това не е много добър сигнал. Ако говоря от името на Аурубис за 
предизвикателствата пред нас като инвеститор - една от основните пречки е административните режими. 
Тук нямам предвид, че трябва да се създадат нови или да се премахнат настоящи, а по–скоро, че 
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настоящите могат да проработят. Като пример - сроковете и изискванията, които има към 
инвеститора/компанията би трябвало да важат и за отсрещната страна, която в случая е държавата. Ако 
гледаме на режимите, свързани с издаване на разрешителни, които ни касаят, ми изглеждат много 
усложнени. По отношение на бизнес климата друго важно е цената на енергията, тъй като Аурубис 
България е е най-големия индустриален потребител у нас. В тази посока държавата трябва да предоставя 
конкурентни цени ас. В България превозваме близо 2 милиона тона товари годишно посредством 
железопътен транспорт .Често се случва в много кратък срок организацията, която е отговорна за 
поддържане на железопътната линия, да ни информира , , че определена отсечка ще се затвори без ясен 
срок. Такъв тип поддръжка или ремонт на железопътни отсечки в други страни се правят по много по–
разумен и планиран начин. 
Какво бихте посъветвали инвеститорите, които проучват страната ни и имат желание да се насочат към 
България? 
Като първа стъпка е много важно да изградиш мрежа от контакти чрез търговските камари, посолството, 
както и  с такива компании от твоята страна, които вече са инвестирали тук. Това, което е удобно в 
страната е, че чисто административно е улеснен пътят и достъпът за стартиране на инвестиия. Важно е 
контактите в твоята сфера и с тези компании, които са около твоя бизнес, да се поддържат в добра 
мрежа, което би ти помогнало в определен момент, ако има проблем да го решиш. Не трябва България 
да се подценява, понеже е в класацията на европейските страни на 28- мо място, само за това че тук 
може да имаш евтина работна ръка. Не трябва да се прави оценка само по това. Ние сме пример точно за 
компания, която не мисли по този начин - имаме и винаги търсим много високо квалифицирани и 
амбициозни кадри, на които създаваме добри възможности тук, в България. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Еколози сезират главния прокурор за нарушения в бургаската РИОСВ  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1408667                                              
 

 

Текст: Регионалната инспекция по околна среда и води - Бургас се превръща в партньор на фирма 
„Макси 1", чието инвестиционно намерение е застрояването на местността Карадере. Около твърдението 
се обединиха защитници от организацията „Да спасим Карадере". По думите на екоактивиста Павел 
Антонов регионалната инспекция укрива документи и становища на експерти от РЗИ-Бургас и Басейнова 
дирекция с цел да не се провежда процедура по извършване на оценка за въздействието върху околната 
среда на инвестиционния проект. Екозащитниците са категорични, че ще сезират прокуратурата по 
случая. 
„Случаят демонстрира едно кръгово движение - органът, който би трябвало да преценява кое е 
законосъобразно и по какъв начин държавата трябва да осигури опазването на обществения ресурс, 
какъвто е природата, всъщност не върши това. Той предоставя един-единствен изход от процедурата и 
този изход е удобен за инвеститора, а именно няма да се извършва оценка на въздействието върху 
околната среда. Всеки друг изход се оказва затворен", каза Антонов. 
По думите му два пъти регионалната инспекция пренебрегва становището на други институции, на два 
пъти пренебрегва експертизата на собствените си експерти, укриват се документи отново и отново, 
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въпреки изричните изисквания на закона, се подават преписките към тези други институции. „Театър на 
абсурда се получава - получаваш отказ и така докато мине. Регионалната дирекция очевидно влиза в 
ролята на партньор на инвеститора, защото в разрез, въобще не й е това работата да му предава цялата 
кореспонденция, за да си оправи нещата и всъщност се оказва, че тази дирекция не работи в ролята на 
контролиращ орган, а в ролята на агент, който подпомага инвеститора да му мине проекта и той накрая 
минава", каза Антонов. Той бе категоричен, че екоактивистите ще сезират главния прокурор. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: 7000 лева санкция от РИОСВ - Русе спрямо фирма в Бяла падна в съда  
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_136951.html                                                   
 

 

Текст: Административният съд в Русе отмени Решение № 137/27.11.2014 г., постановено по НАХД № 
300/2014 г. по описа на РС - Бяла, с което е потвърдено НП № 56/22.08.2014 г. на Директора на РИОСВ - 
Русе и отмени Наказателно постановление № 56/22.08.2014 г. на Директора на РИОСВ - Русе, с което на 
„...” ООД за нарушение на чл.8, ал.2, т.3 от Закона за управление на отпадъците на основание чл.136, ал.2, 
т.12 от същия закон е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7 000 
лева. Решението не подлежи на обжалване. 
 
С оспореното пред БРС наказателно постановление е ангажирана административнонаказателната 
отговорност на „...” ООД за това, че при извършена проверка на 26.02.2014 г. в гр. Бяла на дружеството е 
установено, че „...” ООД, с предмет на дейност производство на пенолатексови изделия, с обект, находящ 
се в гр. Бяла, като притежател на производствени и опасни отпадъци, е смесило опасни отпадъци – 8 
флуоресцентни тръби с други отпадъци: парчета поликарбонатни плоскости, парчета полиетилен, скъсани 
полиетиленови чували - негодни за употреба, картонени опаковки от луминесцентни лампи, парчета от 
пластмасови ролки, парчета от тухли и бетон, пластмасови бутилки от бира и безалкохолно, пластмасови 
чаши и чинии за еднократна употреба, полиетиленови чували с текстилни изрезки, парчета вата и парчета 
пенолатекс. Посочените опасни, производствени, строителни и битови отпадъци се съхранявали на площ 
от 100 кв.м. на открита площадка, неоградена, без обозначителна табела за видовете отпадъци и се 
намирала до производствената сграда. Описаното деяние АНО квалифицирал като нарушение на чл.8, 
ал.2, т.3 от ЗУО и санкционирал на основание чл.136, ал.2, т.12 от ЗУО. Съгласно визираната като 
нарушена материалноправна разпоредба на чл.8, ал.2, т.3, б.”а” от ЗУО, притежателите на отпадъци са 
длъжни да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с 
други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества. 
Настоящият състав на съда счита, че по делото не са ангажирани категорични доказателства, от които да 
следва несъмнения извод, че наказаното лице е извършител на вмененото му нарушение. Правилният 
анализ на събрания по делото доказателствен материал налага извод за незаконосъобразност и 
необоснованост на оспореното пред БРС наказателно постановление. По делото не са изяснени всички 
факти и обстоятелства от значение за решаване на спора. 
На първо място, в срока и по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН дружеството е направило възражения по 
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съставения му акт, в които е посочило, че описаните в АУАН отпадъци, които кореспондират с 
констатациите в т.3.4 от Констативен протокол № 8-ГИ/26.02.2014 г., са открити на площ, която 
представлява общи части на бившия завод „Латекс” и не всички са на дружеството. Посочва се, че 
дружеството съхранява флуоресцентни тръби в обособен за това склад в производственото хале на ....” 
ООД, поради и което установените счупени флуоресцентни тръби не са собственост на дружеството. 
Признава се, че откритите производствени, строителни и битови отпадъци могат да бъдат причислени 
като такива на дружеството, тъй като към момента на проверката на територия, собственост на 
дружеството, са извършвани строителни ремонтни работи по реализация на ново производство, а 
подизпълнителите не са изпълнили поставените им условия за разделно съхранение на отпадъците. По 
делото липсват каквито и да било данни АНО да е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН да 
прецени направените възражения и събраните доказателства, като в случай на необходимост извърши и 
разследване на спорните обстоятелства, с оглед проверка на законосъобразността и обосноваността на 
съставения срещу дружеството акт за установяване на административно нарушение по ЗУО. От събраните 
по делото доказателства се констатира, че установените отпадъци, описани в АУАН и НП, са открити на 
площ 100 кв.м., която представлява общи части на бившия завод „Латекс” и до нея има достъп всяко едно 
от съседните дружества. Установено е, че дружеството работи по утвърдена Инструкция за управление на 
отпадъците, която е представена по делото и е известна на контролните органи на РИОСВ – Русе. 
Съгласно Инструкцията /т.5.3/ експерт ЗБУТ и ОС периодично извършва проверка на системата за 
събиране на генерираните в предприятието отпадъци с цел оценка на съответствието с нормативната 
уредба: отпадък с код 20 01 21 – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събират 
разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли 
от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, 
както и смесването им с други отпадъци. В Инструкцията /под т.6/ се посочва, че местоположението на 
площадката, където се съхраняват временно опасни отпадъци с код 20 01 21 – флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак, е в производствения цех. Същата е закрита, оградена, изолирана от 
другите отпадъци; с наличие на сяра с количество най-малко по 2 гр. на всеки кг. лампи; оборудвана с 
херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи; съдове за съхраняване на или 
транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи; 
повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, са водонепропускливо покритие. На 
следващо място, пред касационната инстанция е представено писмено доказателство – заповед № 
21/15.07.2012 г. на управителя на дружеството, с която е определено длъжностно лице в предприятието, 
което да организира безопасното събиране и съхранение на опасни отпадъци до тяхното предаване на 
лица, притежаващи разрешение /комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 за 
съответната дейност/, като спазва изискванията, описани в Инструкцията за управление на отпадъците И-
ОС № 02-ПЛ, сред които са посочени и такива с код 20 01 21 – флуоресцентни тръби. Посочените писмени 
доказателства водят на извод, че дружеството е предприело мерки и е създало организация за 
несмесване на опасни отпадъци с код 20 01 21 – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали. По отношение на 
процесните 8 флуоресцентни тръби не е доказано по безусловен и категоричен начин, че са собственост 
на дружеството. Както беше посочено по-горе, площадката, където са установени, представлява общи 
части на бившия завод „Латекс”. Същата е открита, неоградена, достъп до нея биха могли да имат и други 
лица, например от съседните предприятия. Действително във възражението по съставения акт се 
съдържа признание, че откритите производствени, строителни и битови отпадъци може да се причислят 
като такива на дружеството, тъй като към момента на проверката на територията, собственост на 
дружеството, имало строителни работи по реализацията на ново производство, но това признание не 
касае процесните опасни отпадъци – 8 флуоресцентни тръби. Напротив, посочва се, че не всички 
отпадъци са на дружеството именно с оглед факта, че площадката на която са открити представлява общи 
части на бившия завод „Латекс”, достъп, до които имат и съседните дружества. По отношение на 
установените опасни отпадъци разпитаните по делото свидетели /актосъставител и другия служител в 
РИОСВ – Русе/ заявяват, че според тях те не са изхвърлени непосредствено преди проверката, тъй като 
металните им части са били ръждясали, замърсени, върху тях е имало други отпадъци. Във връзка с 
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гореизложеното не би могло категорично да се формира заключение, че откритите 8 бр. флуоресцентни 
тръби са собственост на дружеството, респ. че то не е взело мерки за несмесването на тези опасни 
отпадъци с други отпадъци. Следователно, необоснован се явява изводът на АНО, респ. и на въззивния 
съд, че „...” ООД е осъществило състава на административно нарушение по чл.136, ал.2, т.12, във вр. с 
чл.8, ал.2, т.3 от ЗУО. Категорични доказателства за това липсват. Поради това НП се явява 
незаконосъобразно и необосновано. 
 
 
 
Източник: sofia.dir.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт събира опасни отпадъци  
 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=18697221                                              
 

 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на 20 март 
в столичния кв. "Хиподрума".  
Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община, организира разделното събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата на територията на София. 
Пунктът ще бъде разположен на бул. "Цар Борис Трети" 41, на паркинга пред Общински културен 
институт "Красно село", от 8.30 до 14.30 часа. 
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Полицията в Сливен разби престъпна група, специализирана в кражби на електрически кабели 
на територията на цялата страна   
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/19/2039381/politsiyata-v-sliven-razbi-prestapna-grupa-
spetsializirana-v-krazhbi-na-elektricheski-kabeli-na-teritoriyata-na-tsyalata-strana.html                                          
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Текст: Сливен. Операцията е реализирана под наблюдението на прокуратурата, задържани са шестима, 
сред които и тарторът на групата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. В резултат на активните 
действия на полицейските служители от ОДМВР - Сливен е разкрита организирана престъпна група, 
специализирана в кражби на кабели от електропреносната мрежа. Само на територията на Сливенска 
област групата е извършила над 50 кражби на стотици метри ел.проводници, сочат първоначално 
събраните данни. 
Работата по разкриване и задържане на престъпната групата продължила няколко месеца на територията 
на районните управления в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел. Криминалистите са проследили 
дейността на бандата, установили се, че кражбите са извършени в продължение на година и половина, 
предимно на територията на Югоизточна България. Последният удар - кражба на 3000 метра кабел, 
групата направила на 10 март в района на село Бяла паланка, общ.Твърдица.  
Задържани са шестима участници в престъпната група, всички от село Градец, общ.Котел, сред които и 
главният организатор - М.Г. /33 г./, криминално проявен и осъждан за престъпления по чл.195 и чл.196 от 
НК. Другите задържани членове са И.Д. /39 г./, Л.Г. /33 г./, В.П. /22 г./, Н.Х. /37 г./, криминално проявени 
за кражби, и И.Х. /34 г./.  
В хода на активните действия по разследването, проведени под надзора на прокуратурата, са събрани 
множество доказателства за извършваната от тях престъпна дейност. 
Сливенският окръжен съд е наложил мярка за неотклонение на тартора на групата и на още двама 
участници - И.Д. и Н.Х. 
Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на шестимата продължава. 
Предстоят допълнителни процесуално-следвани действия с цел документиране на престъпната дейност, 
извършвана от групата на територията на Ямболска област. 
 
 
 
Източник: presa.bg 
 

Заглавие: Френската полиция разби българска мрежа за обири в Тулуза 
Бандата е била специализирана в кражбата на строителни инструменти, гориво и метали 
 

Линк: http://presa.bg/article/Frenskata-politsiya-razbi-balgarska-mrezha-za-obiri-v-Tuluza/68611/7/0                                             
 

 

Текст: Във вторник сутринта френската жандармерия е извършила щурм в два бивака в Тулуза и в една 
къща в Монтобан в рамките на операция срещу петнайсетина българи, които са заподозрени за най-
малко 80 кражби и влизане с взлом в целия регион Миди Пирене, съобщава вестник La Dépêche. Групата 
е действала още в регионите Лимузен, Лангдок Русийон, Акитен. 
В операцията са взели участие 250 жандармеристи, подкрепени от хеликоптери. Акцията е завършила 
успешно, а в обискираните места са намерени множество откраднати предмети. 
Бандата е била специализирана в кражбата на строителни инструменти, гориво и метали. Групата, която е 
била установена в Тулуза, е извършвала набезите си през нощта. От няколко месеца крадците са излизали 
по четири-пет нощи на седмица и са ограбвали близките селскостопански райони. 
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