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Медиен мониторинг – обобщение 
 
 
10.1.2013 г. г.  
 

Вид медия Брой материали 

Общо за електронните медии, от които: 0 

 Телевизии 0 

 Радиостанции 0 

Общо за печатните и интернет базираните медии, от които: 25 

 вестници, от които: 6 

 - национални 3 

 - регионални 3 

 периодични издания 0 

 интернет издания и блогове 19 

Общо за деня 25 
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Телевизии и радиостанции  
Няма намерена информация. 
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Национални печатни медии 
 
Дата: 10.01.2013  
Източник: в. Сега  
Страница: 6  
Брой думи: 250  
 
 
Резюме: Да бъдат намалени данък печалба и санкциите за фирмите за търговия със скрап, 
както и обвързването на банковата гаранция с обема на продажбите на компаниите. Тези 
предложения отправиха вчера към екоминистерството и Народното събрание двете основни 
асоциации в бранша.  
 
Заглавие: Фирмите за скрап поискаха по-нисък данък печалба  
Подзаглавие:  
Автор: Илина Режева  
Текст: Да бъдат намалени данък печалба и санкциите за фирмите за търговия със скрап, както 
и обвързването на банковата гаранция с обема на продажбите на компаниите. Тези 
предложения отправиха вчера към екоминистерството и Народното събрание двете основни 
асоциации в бранша.  
В момента гаранцията за малките и големите играчи е една и съща - 25 000 лева плюс 5000 за 
площадка, казаха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Според асоциацията това е 
един от най-рестриктивно управляваните бизнеси у нас и строгите санкции и изисквания не 
помагат за намаляването на кражбите, а дори увеличават незаконните действия в бранша. 
След 14 януари, когато влизат в сила нови регламенти за площадките за метал, досегашните 
2300 фирми за скрап ще се свият на 1600, прогнозират от БАР. Председателят на асоциацията 
Борислав Малинов е на мнение, че половината от тях няма да спазват новите изисквания и ще 
преминат в сивата икономика. "При нас се работи изключително трудно - имаме банкова 
гаранция, за най-дребното нарушение глобата е между 30 000 и 100 000 лв., и за най-малкото 
нещо могат да ти вземат разрешителното", заяви Малинов.  
Банковите гаранции, които компаниите трябва да депозират, са на обща стойност от около 32 
милиона лева. За тяхното обслужване са изразходвани над 70 000 лева. "Това са излишни 
разходи за фирмите, които могат да бъдат използвани за инвестиции и развитие", коментира 
Иво Георгиев, председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ). От бранша 
настояват да могат да участват в единствената европрограма за фирмите - 
"Конкурентоспособност", тъй като в момента за тях това е невъзможно.  
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Дата: 10.01.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 10  
Брой думи: 733  
 
 
Резюме: От 2300 площадки за скрап с общ оборот около 2.5 млрд. лв. през 2012 г. в България 
ще останат да работят легално около 800. Това прогнозираха двете асоциации на фирмите за 
рециклиране на отпадъци от метали дни преди изтичането на крайния срок, в който фирмите 
трябва да подадат документи за нови разрешения за работа с метали - 14 януари. Според 
Българската асоциация по рециклиране (БАР), която обединява най-големите компании в 
сектора, отпадналите от пазара 1600 площадки няма да престанат да се занимават с метали, а 
ще го правят незаконно. В същото време легалните фирми трябва да изпълняват най-строгите 
изисквания в ЕС за този бизнес - банкови гаранции, за да работят, глоби между 30 и 100 хил. 
лв. за минимално нарушение на някоя от площадите и отнемане на лиценза без право на 
дейност за 1 година при второ нарушение.  
 
Заглавие: Две трети от фирмите за скрап влизат в сивия сектор  
Подзаглавие: Легалните компании искат поправки в закона, за да работят  
Автор: Десислава НИКОЛОВА  
Текст: От 2300 площадки за скрап с общ оборот около 2.5 млрд. лв. през 2012 г. в България ще 
останат да работят легално около 800. Това прогнозираха двете асоциации на фирмите за 
рециклиране на отпадъци от метали дни преди изтичането на крайния срок, в който фирмите 
трябва да подадат документи за нови разрешения за работа с метали - 14 януари. Според 
Българската асоциация по рециклиране (БАР), която обединява най-големите компании в 
сектора, отпадналите от пазара 1600 площадки няма да престанат да се занимават с метали, а 
ще го правят незаконно. В същото време легалните фирми трябва да изпълняват най-строгите 
изисквания в ЕС за този бизнес - банкови гаранции, за да работят, глоби между 30 и 100 хил. 
лв. за минимално нарушение на някоя от площадите и отнемане на лиценза без право на 
дейност за 1 година при второ нарушение.  
Интересно е, че част от драконовските мерки бяха въведени миналата година по предложение 
на самите фирми в предишния закон с идеята така да намалеят кражбите. Беше забранено да 
се купуват кабели, улични шахти и жп траверси от физически лица. Така през миналата година 
кражбите от "Виваком" и чЕз са намалели с 30%, отчитат от БАР. Това обаче не означава, че 
кражбите ще спрат напълно, тъй като крадените кабели не се предават в легалните пунктове, 
където за всичко се искат документи и има видеонаблюдение, а в нелегалните. През миналата 
година БАР и Асоциацията на рециклиращата индустрия (обединява малките фирми в бранша) 
подадоха 15 сигнала в МВР, във всеки от които имаше посочени по няколко незаконни 
площадки и леярни. От тях обаче се работи само по три случая, а осъдени няма. В същото 
време легалните фирми отбелязват, че се конкурират с голям сив пазар, който никой не 
контролира. От бранша предлагат промяна на изискванията за работа на фирмите и драстични 
текстове в Наказателния кодекс, които да премахнат незаконната търговия.  
По-ниска гаранция  
Според новия Закон за управление на отпадъците, за да може да изкупува отпадъци от стари 
коли, електроника и желязо от бита, една фирма трябва да внесе банкова гаранция от 25 хил. 
лв. и отделно от това 5 хил. лв. за всяка отделна площадка. Високата "входна" такса е причина 
2/3 от участниците на пазара да отпаднат или да преминат в сивия сектор.  
"По общи изчисления всички фирми, които искат да продължат да търгуват с метални 
отпадъци, до момента са внесли по време на криза банкови гаранции от общо 32 млн. лв. Това 
са пари, които не могат да се използват и освен това се плащат допълнителни такси за 
обслужването им", изчислява Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по 
рециклиране. От организацията предлагат гаранциите да останат заради дисциплиниращия им 
ефект, но чрез промяна в закона да се въведе скала в зависимост от оборота на фирмата, като 
най-малките компании плащат най-малки гаранции. От АРИ и от БАР имат и още едно 
неособено приемливо изискване - те настояват от следващата финансова година да им бъде 
намален данък печалба или пък да им бъде опростен данъкът заради банковата гаранция. 
Изисквания за такива има и за фирми от почти всички сектори по различни поводи. Фирмите да 
финансират от оперативна програма "Конкурентоспособност" обновяването и 
модернизирането на площадките си. В момента обаче те не са вписани с код за рециклиращи 
организации, а се водят търговски фирми и нямат право да кандидатстват с проекти.  
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Конкурентът контрольор  
Според новия Закон за управление на отпадъците фирма може да бъде глобена с 30 хил. лв. за 
нарушение - например попаднал пластмасов отпадък в купчина със стружки, от инспекторите на 
екоминистерството, от МВР и от кмета на населеното място, където е площадката. По закон 
обаче от следващата година общините трябва да станат конкуренти на фирмите. Дотогава те 
трябва да изградят площадки и да задължат гражданите безвъзмездно да карат отпадъците си 
там. Според асоциациите общините нямат средства за това и не са започнали да изпълняват 
това задължение.  
За това как се изпълнява законът в частта му за разделното събиране на отпадъци е ясно още 
от началото на годината. Оттогава всяка фирма и търговски обект би трябвало да събират 
разделно най-разпространените отпадъци и да имат договор с фирма за това. 
Екоминистерството обаче даде противоречиви обяснения ще проверява ли или не и в крайна 
сметка законът не се изпълнява.  
В момента основните текстове от новия Закон за отпадъците, включително и този за 
общинските площадки и безвъзмездното предаване, са в Конституционния съд. Те бяха 
атакувани от депутати от опозицията през миналата година. Съдът обаче не е попълнен и 
естествено не ги е гледал.  
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Дата: 10.01.2013  
Източник: в. Капитал Daily  
Страница: 14  
Брой думи: 867  
 
 
Резюме: Оперативна програма "Конкурентноспособност" (ОПК) отвори типичната 
"технологична модернизация", но този път помощта е насочена не към фирми, а към научни и 
изследователски организации, които желаят да инвестират в приложна наука. Схемата е 
открита за държавни и частни висши училища (проектите могат да бъдат в полза на отделни 
факултети), институти на БАН, други експериментални лаборатории и изследователски 
институти, както и юридически лица с нестопанска цел, развиващи наука и технологии. Тези 
потенциални кандидати е добре да имат предвид следните моменти от условията на схемата, 
преди да вземат решение да кандидатстват:  
 
Заглавие: Нова схема отпуска до 4 млн. лв. за оборудване, свързано с приложни 
изследвания  
Подзаглавие: За пръв път по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще може да се 
кандидатства и онлайн  
Автор:  
Текст: Оперативна програма "Конкурентноспособност" (ОПК) отвори типичната 
"технологична модернизация", но този път помощта е насочена не към фирми, а към научни и 
изследователски организации, които желаят да инвестират в приложна наука. Схемата е 
открита за държавни и частни висши училища (проектите могат да бъдат в полза на отделни 
факултети), институти на БАН, други експериментални лаборатории и изследователски 
институти, както и юридически лица с нестопанска цел, развиващи наука и технологии. Тези 
потенциални кандидати е добре да имат предвид следните моменти от условията на схемата, 
преди да вземат решение да кандидатстват:  
Субсидии само за оборудване  
Безвъзмездната помощ е фокусирана единствено и само в оборудване за развитие на 
приложна наука. Тя търси чисто инвестиционни проекти и не финансира разходи, типични за 
развойните проекти - заплати, семинари, обучения, външни консултантски услуги. Дори 
финансирането на нематериални активи е изключено от обсега на схемата, като единственият 
допустим разход е оборудване - материални активи и лимитирани консумативи в периода на 
въвеждане в експлоатация на оборудването.  
Дефиницията за допустимо оборудване е изключително либерална. Тя позволява да се купи 
всяко оборудване, покриващо нуждите и разширяващо възможностите на кандидата за 
извършване на изследователска и развойна дейност за приложни изследвания. Стойността на 
исканата безвъзмездна помощ може да варира между 100 хил. и 4 млн. лв.  
И някои ограничения  
Схемата залага обаче четири ограничения за целите на оборудването, които на пръв поглед 
лимитират кръга на кандидатите:  
* в ъпреки че кандидати могат да бъдат и организации, занимаващи се с фундаментална наука, 
проектът трябва да декларира и аргументира, че оборудването - предмет на инвестицията, 
цели единствено приложни изследвания  
* в ъпреки че допустими кандидати са университети, факултети и организации от всяка област 
на познанието, самият проект трябва задължително да допринася за развитие на една от три 
области: информационни технологии, еко- и енергоспестяващи технологии или технологии, 
свързани със здравето. Преди да се вземе решение за кандидатура, трябва да се прецени дали 
проектът може да бъде формулиран като допринасящ към някоя от тези области  
* оборудването, купено с безвъзмездна помощ по схемата, не трябва да се използва за 
предоставяне на услуги на бизнеса срещу заплащане или да бъде отдавано под наем, което 
кандидатът също декларира при подаване на проекта  
* не се допуска партньорска кандидатура на две или няколко висши училища, факултети и други 
научни организации, които да се обединят в предфинансиране на голям проект и съответно в 
съвместно използване на оборудването, купено по него.  
Субсидии и собствено финансиране  
Грантът е висок спрямо обичайното по ОПК - 85% от стойността на оборудването без 
възстановим ДДС. Останалите 15% трябва да бъдат собствени или други непублични средства. 
Такова собствено участие може да не представлява проблем за някои кандидати, но схемата за 
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предфинансиране на спечелен проект трябва да бъде основен фактор при решение за 
кандидатстване. Тя предвижда 20% авансово плащане, междинно плащане до 80% от 
стойността на гранта и окончателно плащане, след като цялата инвестиция бъде платена от 
университета/организацията, изпълняваща проекта.  
В същото време предфинансирането на спечелен проект се облекчава от относително дългия 
период, в който инвестицията може да бъде изпълнена - до 18 месеца след сключване на 
договор за грант с МИЕТ, както и от възможността за 18-месечен финансов лизинг на 
оборудването.  
Към момента е трудно да се прецени дали бюджетът на схемата от 19.6 млн. лв. ще се окаже 
абсолютно недостатъчен при подадени 5 големи проекта, кандидатстващи за максимален грант 
от 4 млн. лв. Напълно възможно е същият бюджет да остане неусвоен поради изискването за 
значимо предфинансиране от изследователски организации.  
Аргументите са важни  
За решилите да кандидатстват би било важно да обърнат внимание на типа съдържание, което 
предполага проектът, и някои нововъведения в процеса на кандидатстване. Така например 
схемата изисква неголямо количество факти в проекта, но много строго специфични за ОПК 
аргументации и формулировки. Ще спечелят проекти, които аргументират добре 
съответствието си с множество политики на ЕС, добри проектни практики на ОПК и стратегии 
за развитие на ЕС, страната и самия кандидат. В същото време схемата не субсидира разходи 
за консултант, подготвящ проектното предложение. Ако кандидатите не могат да си позволят 
консултант, кандидатурата трябва да се изготви от вътрешен експерт, който има опит в проекти, 
финансирани с фондове на Европейския съюз.  
Вече и електронно  
За първи път в рамките на ОПК се въвежда електронно подаване на проекти, както и прилагане 
на каталози и проучвания от интернет вместо оферти за доказване реалната цена на 
заложеното в бюджета на проекта оборудване.  
Кандидатите, които изберат електронното подаване, трябва да са сигурни, че ще бъдат 
напълно готови с проекта и всички други изискуеми документи минимум 10 дни преди крайния 
срок за прием - 15 март 2013 г., тъй като са възможни непредвидени спънки и забавяния, 
характерни за всеки нов механизъм.  
Изискваните за първи път от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) 
каталози и извлечения от интернет вместо досегашните оферти от доставчици трябва да 
съдържат цена. Цена на оборудване в каталози и проучвания от интернет невинаги има на 
практика, поради което тези документи трябва да са готови минимум един месец преди крайния 
срок за прием - така при трудности кандидатите ще имат все още възможност да се допитат до 
МИЕТ относно точните им изисквания към документите, доказващи цената на заложеното в 
проекта оборудване.  
* Материалът е изготвен от Ангелина Добрева, управител на "Адекум проекти за развитие" 
ЕООД, и Стоян Недев, главен експерт "Европейски програми" в "Елана инвестмънт" АД  
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Регионални печатни медии  
 
Дата: 07.01.2013  
Източник: в. Ние, Видин  
Страница: 3  
Брой думи: 231  
 
 
Резюме: Данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България сочат, че от началото на програмния период до 17 декември 
2012 г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122,8 млн. лв.  
 
Заглавие: 122 млн. лева са договорени във Видинско по оперативни програми  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Данните от Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България сочат, че от началото на програмния период до 17 декември 
2012 г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122,8 млн. лв.  
Договорените средства от последните месеци извеждат област Видин от. позицията на област 
с най-малко договорени средства по оперативните програми в Северозападния район и 
страната. Съгласно ИСУН, към 17 декември по-малко договорени средства има в областите 
Търговище (117, 8 млн.лв.), Разград (112,6 млн. лв.), Смолян (110,2 млн. лв.), Кърджали (97, 5 
млн. лв.), Монтана (86,2 млн. лв.) и Перник (85,9 млн. лв.).  
"Близо 75 милиона лева са договорени в област Видин по оперативните програми (ОП) за 
последните 2 месеца", съобщи областният управител на Видин Цветан Асенов. Най-много 
договори по ОП са сключени в общините Видин - 45 договора на обща стойност 103,9 млн. лв., 
Белоградчик - 8 договора на обща стойност 5 млн. лв., Кула - 4 договора на обща стойност 969 
681 лв., Чупрене - 3 договора на обща стойност 730 964 лв. и Димово - 3 договора на обща 
стойност 668 704 лв. обобщи областният управител.  
Изпълнението на оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са представени 
програмите "Развитие на човешките ресурси", "Регионално развитие", "Техническа помощ" и 
"Околна среда". Динамизиране на показателите има в изпълнението на Оперативни програми 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  и "Административен 
капацитет".  
07.01.2013 г.  
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Дата: 08.01.2013  
Източник: в. Враца днес  
Страница: 3  
Брой думи: 228  
 
 
Резюме: ОИЦ - Враца отчете дейността от съществуването си, която премина под надслов 
"Една година ОИЦ - Враца". Експертите представиха постигнатото за изминалата година, като 
част от мрежата от 28 информационни центъра. За периода центърът е организирал 34 
събития във всички общински центрове на територията на област Враца, в които са взели 
участие близо 850 души. Като най-добра практика екипът отчете организирането на изнесени 
приемни, чрез които успява да достигне до по-широк кръг потенциални бенефициенти в по-
малките населени места. На място в центъра са консултирани над 270 човека и е отговорено на 
327 въпроса зададени, както на място, така и по телефон, електронна поща и в социалната 
мрежа facebook. На срещата бе предоставена информация за изпълнението на оперативните 
програми към момента, като общо договорените европейски средства за над 98 %, а реално 
изплатени са 32.76 %.  
 
Заглавие: ОИЦ-Враца на една година  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: ОИЦ - Враца отчете дейността от съществуването си, която премина под надслов "Една 
година ОИЦ - Враца". Експертите представиха постигнатото за изминалата година, като част от 
мрежата от 28 информационни центъра. За периода центърът е организирал 34 събития във 
всички общински центрове на територията на област Враца, в които са взели участие близо 850 
души. Като най-добра практика екипът отчете организирането на изнесени приемни, чрез които 
успява да достигне до по-широк кръг потенциални бенефициенти в по-малките населени места. 
На място в центъра са консултирани над 270 човека и е отговорено на 327 въпроса зададени, 
както на място, така и по телефон, електронна поща и в социалната мрежа facebook. На 
срещата бе предоставена информация за изпълнението на оперативните програми към 
момента, като общо договорените европейски средства за над 98 %, а реално изплатени са 
32.76 %.  
По ОП "Транспорт" - 97,29% са договорени и над 41.56% са осъществени плащания. 
Оперативната програма "Конкурентоспособност" е с по-нисък темп на договаряне - малко 
над 76%, но пък с 43% реализирани плащания. ОП "Регионално развитие" е с почти 90% 
договаряне и с близо 34% плащания, "Административен капацитет" е със 74.48% договаряне и 
с почти 38% платени. ОП "Развитие на човешките ресурси" приключва с 82.44% договорени и с 
30% платени, "Техническа помощ" е с над 72% договаряне и с 31.21% платени, "Околна среда" 
е със 138,58% договаряне и около 17% платени средства.  
08.01.2013 г.  
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Дата: 07.01.2013  
Източник: в. Видин  
Страница: 5  
Брой думи: 219  
 
 
Резюме: Близо 75 млн. лева са договорени в област Видин по оперативните програми за 
последните два месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния 
период до 17 декември м. г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 
323 лв. За сравнение само месец преди това сключените за областта договори бяха 68 на обща 
стойност 47 077 926 лв.  
 
Заглавие: Договорени са 122 милиона лева  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Близо 75 млн. лева са договорени в област Видин по оперативните програми за 
последните два месеца. Данните от Информационната система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) сочат, че от началото на програмния 
период до 17 декември м. г. в област Видин са сключени общо 80 договора на стойност 122 834 
323 лв. За сравнение само месец преди това сключените за областта договори бяха 68 на обща 
стойност 47 077 926 лв.  
Така, с контрактите от последните месеци, област Видин вече не е с най-малко договорени 
средства по оперативните програми в Северозападния район и в страната. Съгласно ИСУН по-
малко договорени средства има в областите Търговище, Разград, Смолян, Кърджали, Монтана 
и Перник.  
Най-много договори по оперативните програми в областта са сключени в общините Видин (45 
договора на обща стойност 103 945 129 лв.), Белоградчик (8 договора на обща стойност 5 006 
090 лв.), Кула (4 договора на обща стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 договора на обща 
стойност 730 964 лв.) и Димово (3 договора на обща стойност 668 704 лв.).  
Изпълнението на Оперативните програми в област Видин показва, че най-добре са 
представени програмите "Развитие на човешките ресурси", "Регионално развитие", "Техническа 
помощ" и "Околна среда". Динамизиране на показателите има в изпълнението на Оперативни 
програми "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"  и 
"Административен капацитет".  
07.01.2013 г.  
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Периодични печатни издания 
Няма намерена информация. 
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Интернет издания и блогове 
 
Дата: 09.01.2013  
Източник: www.dnes.bg  
Връзка: http://www.dnes.bg/business/2013/01/09/reciklirashtata-industriia-nastoiava-za-
zakonodatelni-promeni.177144  
Брой думи: 405  
 
 
Резюме: Бизнесът със скрап иска да се саморегулира  
Бизнесът със скрап настоява за законодателни промени и намаляването на рестрикциите, 
които бяха заложени в новия Закон за управлението на отпадъците (ЗУО).  
 
Заглавие: Рециклиращата индустрия настоява за законодателни промени  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бизнесът със скрап иска да се саморегулира  
Бизнесът със скрап настоява за законодателни промени и намаляването на рестрикциите, 
които бяха заложени в новия Закон за управлението на отпадъците (ЗУО).  
Резултатите от проучване на организациите на фирмите със скрап показват, че България е 
държавата от Европейския съюз (ЕС) с най-рестриктивно законодателство на бизнеса с черни и 
цветни метали, което се базира не на сътрудничество между държавата и рециклиращия 
сектор, а изцяло прехвърля отговорността за борбата с кражбите на метали на фирмите.  
Фирмите за рециклиране на черни и цветни метали искат намаляване или отмяна на данъка 
върху печалбата за следващата финансова година заради новото изискване да депозират 
банкови гаранции, за да могат да осъществяват дейността си, съобщи на пресконференция Иво 
Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия.  
Той допълни, че бизнесът настоява за намаляване размера на банковите глобите при 
регистриране на нарушения на площадките, за данъчни облекчения за фирмите, които са 
направили големи инвестиции и въвеждането на ясни изисквания за нормалното опериране на 
легалния бизнес със скрап.  
Рециклиращите фирми искат също така банковите гаранции да се изчисляват на базата на 
оборота или да бъдат намалени.  
Георгиев обясни, че в момента се водят разговори с МВР за поправки в Наказателния кодекс, 
така че да се прекъсне веригата от незаконните търговци и да се ограничат кражбите на 
метали.  
Бизнесът със скрап иска и по-добър достъп до европейските средства за технологична 
модернизация, тъй като не всички фирми отговарят на заложените изисквания за 
кандидатстване по оперативната програма „Конкурентоспособност”.  
Фирмите настояват също така браншовите организации да поемат контрола върху дейността на 
рециклиращия бизнес на принципа на саморегулацията, както и търговията и рециклирането на 
черни и цветни метали да не се третира като бизнес с опасни отпадъци.  
Исканията ще бъдат депозирани през следващите дни в Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ), Народното събрание, Министерският съвет и други институции.  
Заради заложените тежки изисквания към бизнеса със скрап, за които фирмите алармират от 
миналата година, се очаква да се увеличат незаконно работещите площадки. Според 
председателя на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов това отново ще 
насърчи кражбите на метали, както и нелегалните търговци на скрап.  
В сектора очакват легално работещите площадки да намалеят до около 800 от общо 2 300, 
колкото са в момента. От останалите 1 500 площадки обаче вероятно около половината ще 
продължат да функционират в разрез със закона.  
Фирмите се опасяват и от административен произвол при проверките, както и от засилване на 
корупционните практики заради въведените високи глоби дори за най-малките нарушения.  
 

http://www.dnes.bg/business/2013/01/09/reciklirashtata-industriia-nastoiava-za-zakonodatelni-promeni.177144
http://www.dnes.bg/business/2013/01/09/reciklirashtata-industriia-nastoiava-za-zakonodatelni-promeni.177144
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.focus-news.net  
Връзка: http://www.focus-news.net/?id=n1736113  
Брой думи: 128  
 
 
Резюме: София. В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев утре – 10 януари, ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от 
правителствената пресслужба. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 
млн.евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна програма „Конкурентоспособност” и 
7. 5 млн. евро е национално съфинансиране.  
 
Заглавие: В Министерски съвет ще бъде подписан договор за финансирането на София 
Тех парк  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: София. В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев утре – 10 януари, ще се състои официално подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в София, съобщиха от 
правителствената пресслужба. Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 
млн.евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” и 7. 5 млн. евро е национално съфинансиране. Договорът за 
изграждането на технологичния парк ще бъде подписан от главния директор на Главна 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителния 
директор на „София Тех парк“ Елица Панайотова.  
На събитието, което ще се състои в сградата на Министерски съвет от 14.00 часа, ще 
присъства и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска 
политика“ в Европейската комисия.  
 

http://www.focus-news.net/?id=n1736113
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.investor.bg  
Връзка: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-nastoiava-za-
zakonodatelni-promeni,145141/  
Брой думи: 507  
 
 
Резюме: Фирмите за преработка на черни и цветни метали искат въвеждането на 
саморегулация за бранша, по-ниски глоби и данъчни облекчения  
 
Заглавие: Бизнесът със скрап настоява за законодателни промени  
Подзаглавие:  
Автор: Миглена Иванова, Андрей Любенов  
Текст: Фирмите за преработка на черни и цветни метали искат въвеждането на саморегулация 
за бранша, по-ниски глоби и данъчни облекчения  
Бизнесът със скрап настоява за законодателни промени и намаляването на рестрикциите, 
които бяха заложени в новия Закон за управлението на отпадъците (ЗУО).  
Резултатите от проучване на организациите на фирмите със скрап показват, че България е 
държавата от Европейския съюз (ЕС) с най-рестриктивно законодателство на бизнеса с черни и 
цветни метали, което се базира не на сътрудничество между държавата и рециклиращия 
сектор, а изцяло прехвърля отговорността за борбата с кражбите на метали на фирмите.  
Фирмите за рециклиране на черни и цветни метали искат намаляване или отмяна на данъка 
върху печалбата за следващата финансова година заради новото изискване да депозират 
банкови гаранции, за да могат да осъществяват дейността си, съобщи на пресконференция Иво 
Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия.  
Той допълни, че бизнесът настоява за намаляване размера на банковите глобите при 
регистриране на нарушения на площадките, за данъчни облекчения за фирмите, които са 
направили големи инвестиции и въвеждането на ясни изисквания за нормалното опериране на 
легалния бизнес със скрап.  
Рециклиращите фирми искат също така банковите гаранции да се изчисляват на базата на 
оборота или да бъдат намалени.  
Георгиев обясни, че в момента се водят разговори с МВР за поправки в Наказателния кодекс, 
така че да се прекъсне веригата от незаконните търговци и да се ограничат кражбите на 
метали.  
Бизнесът със скрап иска и по-добър достъп до европейските средства за технологична 
модернизация, тъй като не всички фирми отговарят на заложените изисквания за 
кандидатстване по оперативната програма „Конкурентоспособност”.  
Фирмите настояват също така браншовите организации да поемат контрола върху дейността на 
рециклиращия бизнес на принципа на саморегулацията, както и търговията и рециклирането на 
черни и цветни метали да не се третира като бизнес с опасни отпадъци.  
Исканията ще бъдат депозирани през следващите дни в Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ), Народното събрание, Министерският съвет и други институции.  
Георгиев обясни, че рециклиращият бизнес тази година ще „затвори” около 32 млн. лева за 
банкови гаранции. Допълнителните разходи за обслужването им само за компаниите от 
асоциацията, която той представлява, се очаква да достигнат около 1 млн. лева за цялата 
година.  
Заради заложените тежки изисквания към бизнеса със скрап, за които фирмите алармират от 
миналата година, се очаква да се увеличат незаконно работещите площадки. Според 
председателя на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов това отново ще 
насърчи кражбите на метали, както и нелегалните търговци на скрап.  
Малинов съобщи, че откакто действа новият Закон за управление на отпадъците е отчетен 
позитивен ефект що се отнася до кражбите. От БТК и ЧЕЗ отчитат намаляване на кражбите с 
40-50%, а данни на МВР сочат, че като цяло кражбите в цялата страна са се свили с близо 30 
на сто.  
В сектора очакват легално работещите площадки да намалеят до около 800 от общо 2 300, 
колкото са в момента. От останалите 1 500 площадки обаче вероятно около половината ще 
продължат да функционират в разрез със закона.  
Фирмите се опасяват и от административен произвол при проверките, както и от засилване на 
корупционните практики заради въведените високи глоби дори за най-малките нарушения.  
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-nastoiava-za-zakonodatelni-promeni,145141/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-sys-skrap-nastoiava-za-zakonodatelni-promeni,145141/
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.lev.bg  
Връзка: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68975  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап.  
 
Заглавие: Рециклиращият бранш очаква бум на кражбите на метали и на незаконните 
площадки за отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор: Христина Рафаилова  
Текст: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
Представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам 
да издава лицензии на рециклиращите фирми.  
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000 лева, 
обясни Борислав Малинов.  
Той припомни, че миналата година е имало 2300 площадки, а след 14 януари тази година се 
очаква да останат 800. Половината от другите 1500 площадки ще продължат да работят 
незаконно, смята той. „Очакваме поне 700-800 площадки да работят без разрешение за черни и 
цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите. 
И ще даде възможност на онези фирми, които извършват незаконна дейност, да изкупуват 
краденото и да го пласират след това", обясни той.  
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия каза, че от бранша ще поискат 
намаляване на данък печалба в следващата финансовия година или неплащането му, тъй като 
по думите на Георгиев гаранциите, които трябва да се депозират към екоминистерството, са 
около 32 млн. лв. „Нашият бранш е единственият изолиран от програма 
„Конкурентоспособност" за технологична модернизация на малките и средни предприятия", 
твърди той. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-
големи инвестиции.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
 

http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=68975
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.mediapool.bg  
Връзка: 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%8
2-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html  
Брой думи: 483  
 
 
Резюме: Банковите гаранции, които фирмите за рециклиране на метални и други отпадъци 
трябва да плащат на държавата, да се определят според капацитета и оборота на 
преработващите площадки, предложиха на пресконференция в сряда от Българската 
асоциация по рециклиране (БАР) и Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ). Те искат 
също така браншът да се саморегулира и лицензиите за работа на фирмите да се издават от 
техните бизнес организации.  
 
Заглавие: Бизнесът със скрап иска банковите им гаранции да са според преработените 
отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Банковите гаранции, които фирмите за рециклиране на метални и други отпадъци 
трябва да плащат на държавата, да се определят според капацитета и оборота на 
преработващите площадки, предложиха на пресконференция в сряда от Българската 
асоциация по рециклиране (БАР) и Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ). Те искат 
също така браншът да се саморегулира и лицензиите за работа на фирмите да се издават от 
техните бизнес организации.  
Според приетите през миналото лято поправки в Закона за управление на отпадъците от 14 
януари 2013 година всички фирми, работещи в сферата на рециклиращата индустрия, са 
длъжни да внесат в полза на държавата банкова гаранция ат 25 хил. лв. за всяко дружество и 
по 5 хил. за всяка поддържана от него площадка, независимо от големината й капацитета й.  
По данни на двете браншови организации, до момента в банките като гаранции са блокирани 
над 15 млн. лева само от фирми, търгуващи с черни и цветни метали, отделно 17 млн. лв.  
"Банковите гаранции могат да бъдат загубени и при най-малкото нарушение и отнемане на 
разрешителното“, коментира председателят на АРИ Иво Георгиев. Според него, за да могат да 
продължат да работят фирмите от бранша, онези от тях, които са платили банкови гаранции, 
трябва да бъдат освободени от данък печалба за следващата финансова година. Той поиска 
още да се намалят непосилните в момента глоби за нарушения на рециклиращите фирми, 
които тръгват от 30 хил. и стигат до 100 хил. лв.  
Предприятията, които претендират за годишен оборот от 2.5 млрд. лв., искат също така да 
получат данъчни облекчения при реализирани от тях инвестиции в съоръжения и инсталации за 
събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и др.  
Търговците на скрап настояват още за промени в Наказателни кодекс, за да се прекъсне 
веригата от незаконни търговци. По техни данни в момента около 30 на сто от бранша в 
момента работи нелегитимно. Надяват се също така скоро да бъде въведен и лист за проверка 
на площадките за скрап, с което ще се намали субективизма при регистриране на нарушенията.  
Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният в държавата, каза Борислав Малинов, 
председател на БАР. По думите му новите правила за търговия със скрап ще доведе до 
официалното намаляване на площадките от 2300 през 2012 г. на 800 след 14 януари. Още 
толкова, по думите му, ще продължат да работят нелегално и да изкупуват метали, без да се 
налага предаващият ги да доказва произхода им. Това ще доведе до увеличаване на кражбите 
на цветни и черни метали, твърди Малинов. От това най-потърпевши са енергийните, 
телекомуникационните и водните компании, както и БДЖ.  
В нашия бранш се наблюдава двойно отношение към фирмите, нелегалните фирми са 
толерирани в някои отношения са в по-добро положение, от колкото тези, които работят 

http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news201479.html
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коректно, оплака се Явор Божанков, зам.-председател на Асоциацията на рециклиращата 
индустрия.  
"Нашият бранш е единственият изолиран от програма "Конкурентоспособност" за 
технологична модернизация на малките и средни предприятия", каза още Иво Георгиев.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.news.bg  
Връзка: http://news.ibox.bg/news/id_1989073198  
Брой думи: 368  
 
 
Резюме: Незаконни площадки за изкупуване на черни и цветни метали, увеличаване на 
кражбите на метали и административен произвол спрямо легалната част от рециклиращата 
индустрия очакват представителите на бранша след влизането в сила от 14 януари на новите 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.  
 
Заглавие: Промените в Закона за отпадъците стимулират сивия сектор, алармира 
браншът  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Незаконни площадки за изкупуване на черни и цветни метали, увеличаване на кражбите 
на метали и административен произвол спрямо легалната част от рециклиращата индустрия 
очакват представителите на бранша след влизането в сила от 14 януари на новите разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците.  
На пресконференция в БТА председателят на Българска асоциация по рециклиране Борислав 
Малинов и шефът на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев изтъкнаха, че 
новите законови норми притискат коректните фирми и стимулират сенчестия сектор.  
Според Малинов поне 700 - 800 фирми ще работят без разрешение за цветни и черни метали, 
но ще изкупуват такива отпадъци и това ще доведе до увеличение на кражбите.  
"Незаконно действащите фирми ще изкупуват краденото и ще го пласират", алармира той. Като 
аргумент Малинов посочи, че спрямо легалните фирми има сериозни рестрикции и контрол от 
страна на МВР, кметовете и Районните инспекции по околна среда и води, а спрямо 
нелегалните търговци рестрикциите и глобите са ниски.  
"Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният в България и няма такъв случай в Европа", 
подчерта той и посочи, че до 14 януари всяка фирма от сектора трябва да внесе банкова 
гаранция от 25 000 лв в МОСВ, за да има право да изкупува черни и цветни метали. Освен това 
за най-малък проблем може да се налага санкция от 30 хил. до 100 хил. лв. и отнемане на 
разрешителното. "Стресирани сме. Чувстваме се несигурни и сме притеснени, че могат за най-
малкото нещо да ни спрат дейността, а сме инвестирали", добави Малинов.  
Иво Георгиев изрази опасения, че законът ще даде възможност за административен произвол и 
корупционни практики. Според представителите на рециклиращия сектор разрешителните и 
контролът би трябвало да минат към бизнеса. "Има 4 браншови организации, които могат да го 
правят", заяви още Георгиев.  
Браншовиците настояват за облекчения и съобщиха, че ще предложат намаляване или 
отпадане на изискването за банкова гаранция, както и за данъчни облекчения по отношение на 
данък печалба за следващата година и за корпоративния данък при извършени инвестиции.  
"Ние сме единственият бранш, изолиран от програма "Конкурентоспособност" и настояваме 
да бъдем включени", добави още Иво Георгиев.  
От сектора настояват и за промени в Наказателния кодекс за ограничаване на кражбите на 
метали и прекъсване на веригата незаконни търговци. Според Асоциацията на рециклиращата 
индустрия нелегалният бизнес в бранша е над 30%.  
 

http://news.ibox.bg/news/id_1989073198


 

 

22 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/1
0
/2

0
1
2

 

Дата: 09.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12767112  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно.  
 
Заглавие: Рециклиращият бранш очаква бум на кражбите на метали и на незаконните 
площадки за отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
Представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам 
да издава лицензии на рециклиращите фирми.  
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000 лева, 
обясни Борислав Малинов.  
Той припомни, че миналата година е имало 2300 площадки, а след 14 януари тази година се 
очаква да останат 800. Половината от другите 1500 площадки ще продължат да работят 
незаконно, смята той. „Очакваме поне 700-800 площадки да работят без разрешение за черни и 
цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите. 
И ще даде възможност на онези фирми, които извършват незаконна дейност, да изкупуват 
краденото и да го пласират след това“, обясни той.  
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия каза, че от бранша ще поискат 
намаляване на данък печалба в следващата финансовия година или неплащането му, тъй като 
по думите на Георгиев гаранциите, които трябва да се депозират към екоминистерството, са 
около 32 млн. лв. „Нашият бранш е единственият изолиран от програма 
„Конкурентоспособност“ за технологична модернизация на малките и средни предприятия“, 
твърди той. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-
големи инвестиции.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12767112
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12767214  
Брой думи: 296  
 
 
Резюме: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно.  
 
Заглавие: Рециклиращият бранш очаква бум на кражбите на метали и на незаконните 
площадки за отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
Представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам 
да издава лицензии на рециклиращите фирми.  
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000 лева, 
обясни Борислав Малинов.  
Той припомни, че миналата година е имало 2300 площадки, а след 14 януари тази година се 
очаква да останат 800. Половината от другите 1500 площадки ще продължат да работят 
незаконно, смята той. „Очакваме поне 700-800 площадки да работят без разрешение за черни и 
цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите. 
И ще даде възможност на онези фирми, които извършват незаконна дейност, да изкупуват 
краденото и да го пласират след това“, обясни той.  
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия каза, че от бранша ще поискат 
намаляване на данък печалба в следващата финансовия година или неплащането му, тъй като 
по думите на Георгиев гаранциите, които трябва да се депозират към екоминистерството, са 
около 32 млн. лв. „Нашият бранш е единственият изолиран от програма 
„Конкурентоспособност“ за технологична модернизация на малките и средни предприятия“, 
твърди той. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-
големи инвестиции.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
Lev  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12767214
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.novini.dir.bg  
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=12767617  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Отчет за свършеното през изминалата година представи днес екипът на Областен 
информационен център. От създаването си до краая на декември центърът е организирал 15 
събития, които са посетени от 660 заинтересовани. На място в офиса 250 души са потърсили 
информация за възможностите за европейско финансиране. Поставени са били 383 въпроса, 
които са получили своите отговори.  
 
Заглавие: На 383 въпроса са отговорили от ОИЦ Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Отчет за свършеното през изминалата година представи днес екипът на Областен 
информационен център. От създаването си до краая на декември центърът е организирал 15 
събития, които са посетени от 660 заинтересовани. На място в офиса 250 души са потърсили 
информация за възможностите за европейско финансиране. Поставени са били 383 въпроса, 
които са получили своите отговори.  
Най-голям интерес е проявен към ОП “Регионално развитие“ и проекта “Енергийно обновяване 
на българските домове“. Най-често задаваните въпроси са били свързани с необходимите 
средства, как се постъпва, ако един от собствениците е несъгласен с участие в проекта, може 
ли да се обновят еднофамилни жилища. Интерес е имало и към ОП 
“Конкурентноспособност“, “Енергийна ефективност и зелена икономика“, ОП “Развитиие на 
човешките ресурси“, по отношение “Безопасен труд“ и проекта “Ново работно място“. 
Гражданите са търсили информация и по програмата за развитие на селските райони, 
норвежкия финансов механизъм, програма за пчеларството, програма “Култура“, програма на 
фондация “Лале“.  
За тази година от ОИЦ планират 27 събития, като очакванията са брояот им да бъде по-голям, 
тъй като предстои отварянето на схеми.  
 

http://novini.dir.bg/news.php?id=12767617
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.money.bg  
Връзка: http://money.bg/news/id_956836847  
Брой думи: 372  
 
 
Резюме: Незаконни площадки за изкупуване на черни и цветни метали, увеличаване на 
кражбите на метали и административен произвол спрямо легалната част от рециклиращата 
индустрия очакват представителите на бранша след влизането в сила от 14 януари на новите 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.  
 
Заглавие: Експерти: Бум на кражби и незаконен бизнес с отпадъци след промените в 
закона  
Подзаглавие:  
Автор: Ива Иванова  
Текст: Незаконни площадки за изкупуване на черни и цветни метали, увеличаване на кражбите 
на метали и административен произвол спрямо легалната част от рециклиращата индустрия 
очакват представителите на бранша след влизането в сила от 14 януари на новите разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците.  
На пресконференция в БТА председателят на Българска асоциация по рециклиране Борислав 
Малинов и шефът на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев изтъкнаха, че 
новите законови норми притискат коректните фирми и стимулират сенчестия сектор, предаде 
репортер на news.bg.  
Според Малинов поне 700 - 800 фирми ще работят без разрешение за цветни и черни метали, 
но ще изкупуват такива отпадъци и това ще доведе до увеличение на кражбите.  
"Незаконно действащите фирми ще изкупуват краденото и ще го пласират", алармира той. Като 
аргумент Малинов посочи, че спрямо легалните фирми има сериозни рестрикции и контрол от 
страна на МВР, кметовете и Районните инспекции по околна среда и води, а спрямо 
нелегалните търговци рестрикциите и глобите са ниски.  
"Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният в България и няма такъв случай в Европа", 
подчерта той и посочи, че до 14 януари всяка фирма от сектора трябва да внесе банкова 
гаранция от 25 000 лв в МОСВ, за да има право да изкупува черни и цветни метали. Освен това 
за най-малък проблем може да се налага санкция от 30 хил. до 100 хил. лв. и отнемане на 
разрешителното. "Стресирани сме. Чувстваме се несигурни и сме притеснени, че могат за най-
малкото нещо да ни спрат дейността, а сме инвестирали", добави Малинов.  
Иво Георгиев изрази опасения, че законът ще даде възможност за административен произвол и 
корупционни практики. Според представителите на рециклиращия сектор разрешителните и 
контролът би трябвало да минат към бизнеса. "Има 4 браншови организации, които могат да го 
правят", заяви още Георгиев.  
Браншовиците настояват за облекчения и съобщиха, че ще предложат намаляване или 
отпадане на изискването за банкова гаранция, както и за данъчни облекчения по отношение на 
данък печалба за следващата година и за корпоративния данък при извършени инвестиции.  
"Ние сме единственият бранш, изолиран от програма "Конкурентоспособност" и настояваме 
да бъдем включени", добави още Иво Георгиев.  
От сектора настояват и за промени в Наказателния кодекс за ограничаване на кражбите на 
метали и прекъсване на веригата незаконни търговци. Според Асоциацията на рециклиращата 
индустрия нелегалният бизнес в бранша е над 30%.  
 

http://money.bg/news/id_956836847


 

 

26 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/1
0
/2

0
1
2

 

Дата: 09.01.2013  
Източник: www.darikfinance.bg  
Връзка: 
http://www.darikfinance.bg/novini/87729/%D0%E5%F6%E8%EA%EB%E8%F0%E0%F9%E8%FF%F
2+%E1%F0%E0%ED%F8+%EE%F7%E0%EA%E2%E0+%E1%F3%EC+%ED%E0+%EA%F0%E0%
E6%E1%E8%F2%E5+%ED%E0+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%E8+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%
ED%ED%E8%F2%E5+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E8  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
 
Заглавие: Рециклиращият бранш очаква бум на кражбите на метали и незаконните 
площадки  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
Представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам 
да издава лицензии на рециклиращите фирми.  
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000 лева, 
обясни Борислав Малинов.  
Той припомни, че миналата година е имало 2300 площадки, а след 14 януари тази година се 
очаква да останат 800. Половината от другите 1500 площадки ще продължат да работят 
незаконно, смята той. „Очакваме поне 700-800 площадки да работят без разрешение за черни и 
цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите. 
И ще даде възможност на онези фирми, които извършват незаконна дейност, да изкупуват 
краденото и да го пласират след това", обясни той.  
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия каза, че от бранша ще поискат 
намаляване на данък печалба в следващата финансовия година или неплащането му, тъй като 
по думите на Георгиев гаранциите, които трябва да се депозират към екоминистерството, са 
около 32 млн. лв. „Нашият бранш е единственият изолиран от програма 
„Конкурентоспособност" за технологична модернизация на малките и средни предприятия", 
твърди той. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-
големи инвестиции.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
 

http://www.darikfinance.bg/novini/87729/%D0%E5%F6%E8%EA%EB%E8%F0%E0%F9%E8%FF%F2+%E1%F0%E0%ED%F8+%EE%F7%E0%EA%E2%E0+%E1%F3%EC+%ED%E0+%EA%F0%E0%E6%E1%E8%F2%E5+%ED%E0+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%E8+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%ED%ED%E8%F2%E5+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/87729/%D0%E5%F6%E8%EA%EB%E8%F0%E0%F9%E8%FF%F2+%E1%F0%E0%ED%F8+%EE%F7%E0%EA%E2%E0+%E1%F3%EC+%ED%E0+%EA%F0%E0%E6%E1%E8%F2%E5+%ED%E0+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%E8+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%ED%ED%E8%F2%E5+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/87729/%D0%E5%F6%E8%EA%EB%E8%F0%E0%F9%E8%FF%F2+%E1%F0%E0%ED%F8+%EE%F7%E0%EA%E2%E0+%E1%F3%EC+%ED%E0+%EA%F0%E0%E6%E1%E8%F2%E5+%ED%E0+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%E8+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%ED%ED%E8%F2%E5+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E8
http://www.darikfinance.bg/novini/87729/%D0%E5%F6%E8%EA%EB%E8%F0%E0%F9%E8%FF%F2+%E1%F0%E0%ED%F8+%EE%F7%E0%EA%E2%E0+%E1%F3%EC+%ED%E0+%EA%F0%E0%E6%E1%E8%F2%E5+%ED%E0+%EC%E5%F2%E0%EB%E8+%E8+%ED%E5%E7%E0%EA%EE%ED%ED%E8%F2%E5+%EF%EB%EE%F9%E0%E4%EA%E8
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.bta.bg  
Връзка: 
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters[created_on][from]=09-01-
2013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e4
6  
Брой думи: 280  
 
 
Резюме: Намаляване на законодателно определените глоби за нарушение - от 30 хил. лева до 
100 хил. лева, както и на размера на банковите гаранции за по-малките фирми, искат 
представители на бизнеса със скрап.  
 
Заглавие: Намаляване на глобите, банковите гаранции и данъците искат представители 
на бизнеса със скрап  
Подзаглавие:  
Автор: Румяна Зашева, БТА  
Текст: Намаляване на законодателно определените глоби за нарушение - от 30 хил. лева до 
100 хил. лева, както и на размера на банковите гаранции за по-малките фирми, искат 
представители на бизнеса със скрап. Исканията и прогнозите им представиха на 
пресконференция в БТА Борислав Малинов - председател на Българската асоциация по 
рециклиране /БАР/ и Иво Георгиев - председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия 
/АРИ/.  
Търговците искат още да се промени квалификацията на отпадъците, с които работят - 
различни видове метали, от опасни, на неопасни. Те смятат, че са необходими промени в 
Наказателни кодекс, за да се прекъсне веригата от незаконни търговци, които по техни данни 
към момента са около 30 на сто. Надяват се скоро да бъде въведен и чек лист за проверка на 
площадките за скрап, с което ще се намали субективизма при регистриране на  
нарушенията. Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният в държавата, каза Малинов. По 
думите му това ще доведе до официалното намаляване на площадките от 2300 на 800, но 
половината от отпадналите ще продължат да работят в "сивия" сектор. Те ще изкупуват метали 
без разрешително, което ще доведе до увеличаване на кражбите, смята председателят на БАР. 
Скрап индустрията плаща много данъци и има годишен оборот от 2,5 млрд. лева, посочи Иво 
Георгиев. Изискваните банкови гаранции от 25 хил. лева на фирма и 5 хил. лева на площадка 
ще внесат в държавата около 32 млн. лева, отбеляза той. Затова от бранша ще поискат 
намаляване или отпадане на данък печалба от следващата финансова година и намаляване на 
корпоративния данък за фирмите, които правят големи инвестиции. Искаме и достъп до 
оперативна програма "Конкурентоспособност" от следващия програмен период, трябва да 
има и политика на стимулиране, не само на санкциониране, коментира още председателят на 
АРИ.  
 

http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=09-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e46
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=09-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e46
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=09-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e46
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=09-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e46
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters%5bsearch%5d%5btext%5d=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&news_filters%5bcreated_on%5d%5bfrom%5d=09-01-2013&news_filters%5bcreated_on%5d%5bto%5d=&news_filters%5b_csrf_token%5d=de7dd9b31b0a7e90711ab698133f3e46
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021947  
Брой думи: 295  
 
 
Резюме: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
 
Заглавие: Рециклиращият бранш очаква бум на кражбите на метали и на незаконните 
площадки за отпадъци  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Бум на кражбите на цветни и черни метали, както и на незаконните площадки за 
вторични отпадъци очакват от рециклиращата индустрия. Това според представителите на 
бранша ще се случи след влизането в сила на промените в Закона за управление на 
отпадъците от 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 хил. лева и строги санкции 
за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране 
това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са 
основа и за корупция сред проверяващите органи, смятат от бранша.  
Представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам 
да издава лицензии на рециклиращите фирми.  
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000 лева, 
обясни Борислав Малинов.  
Той припомни, че миналата година е имало 2300 площадки, а след 14 януари тази година се 
очаква да останат 800. Половината от другите 1500 площадки ще продължат да работят 
незаконно, смята той. „Очакваме поне 700-800 площадки да работят без разрешение за черни и 
цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите. 
И ще даде възможност на онези фирми, които извършват незаконна дейност, да изкупуват 
краденото и да го пласират след това", обясни той.  
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия каза, че от бранша ще поискат 
намаляване на данък печалба в следващата финансовия година или неплащането му, тъй като 
по думите на Георгиев гаранциите, които трябва да се депозират към екоминистерството, са 
около 32 млн. лв. „Нашият бранш е единственият изолиран от програма 
„Конкурентоспособност" за технологична модернизация на малките и средни предприятия", 
твърди той. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-
големи инвестиции.  
От рециклиращия бранш се оплакаха от административните усложнения, предвидени при 
отчитането на приетите отпадъци.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021947
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.dariknews.bg  
Връзка: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021986  
Брой думи: 171  
 
 
Резюме: Отчет за свършеното през изминалата година представи днес екипът на Областен 
информационен център. От създаването си до краая на декември центърът е организирал 15 
събития, които са посетени от 660 заинтересовани. На място в офиса 250 души са потърсили 
информация за възможностите за европейско финансиране. Поставени са били 383 въпроса, 
които са получили своите отговори.  
 
Заглавие: На 383 въпроса са отговорили от ОИЦ Габрово  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Отчет за свършеното през изминалата година представи днес екипът на Областен 
информационен център. От създаването си до краая на декември центърът е организирал 15 
събития, които са посетени от 660 заинтересовани. На място в офиса 250 души са потърсили 
информация за възможностите за европейско финансиране. Поставени са били 383 въпроса, 
които са получили своите отговори.  
Най-голям интерес е проявен към ОП "Регионално развитие" и проекта "Енергийно обновяване 
на българските домове". Най-често задаваните въпроси са били свързани с необходимите 
средства, как се постъпва, ако един от собствениците е несъгласен с участие в проекта, може 
ли да се обновят еднофамилни жилища. Интерес е имало и към ОП "Конкурентноспособност" 
, "Енергийна ефективност и зелена икономика", ОП "Развитиие на човешките ресурси", по 
отношение "Безопасен труд" и проекта "Ново работно място". Гражданите са търсили 
информация и по програмата за развитие на селските райони, норвежкия финансов механизъм, 
програма за пчеларството, програма "Култура", програма на фондация "Лале".  
За тази година от ОИЦ планират 27 събития, като очакванията са брояот им да бъде по-голям, 
тъй като предстои отварянето на схеми.  
 

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1021986


 

 

30 

М
е
д

и
е
н
 м

о
н

и
то

р
и
н

г 
| 
 1

/1
0
/2

0
1
2

 

Дата: 09.01.2013  
Източник: www.3e-news.net  
Връзка: http://www.3e-
news.net/show/30034_promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20predl
agat%20organizacii%20na%20reciklirashtata%20industriya_bg/  
Брой думи: 497  
 
 
Резюме: Над 32 милиона лева под формата на банкови гаранции се очаква да се блокират в 
банковите институции в България  
Компаниите от рециклиращата индустрия са изправени пред сериозни проблеми, над 32 
милиона лева под формата на банкови гаранции се очаква да се блокират в банковите 
институции в страната, алармираха днес от Асоциация на рециклиращата индустрия(АРИ) и 
Българска асоциация по рециклиране (БАР). Това е очакванишят резултат от влизането в сила 
на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ преди шест месеца, коментираха по този повод 
експерти от бранша.  
 
Заглавие: Промени в Закона за управление на отпадъците предлагат организации на 
рециклиращата индустрия  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Над 32 милиона лева под формата на банкови гаранции се очаква да се блокират в 
банковите институции в България  
Компаниите от рециклиращата индустрия са изправени пред сериозни проблеми, над 32 
милиона лева под формата на банкови гаранции се очаква да се блокират в банковите 
институции в страната, алармираха днес от Асоциация на рециклиращата индустрия(АРИ) и 
Българска асоциация по рециклиране (БАР). Това е очакванишят резултат от влизането в сила 
на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ преди шест месеца, коментираха по този повод 
експерти от бранша.  
"Искаме законодателни промени, тъй като ЗУО е насочен срещу легалните фирми и въвежда 
единствено санкции и рестрикции за тях, а нелегалните продължават да работят без проблем", 
заяви категорично Иво Георгиев, председател на АРИ. Промените са необходими, тъй като 
бизнесът с черни и цветни метали е единственият бранш с банкови гаранции, за да работи; 
единственият бранш с толкова високи санкции при първо нарушение и в който нелегалният 
бизнес е около 30 % от всички фирми в бранша.  
Явор Божанков, заместник-председател на АРИ, допълни, че рестрикциите в ЗУО са довели до 
увеличение на нелегалния бизнес и затваряне на легални фирми, поради очакванията за 
административен произвол и налагане на огромни санкции за маловажни нарушения, само 
заради възможността да се усвоят банкови гаранции.  
По данни на двете браншови организации, до момента в банките са блокирани над 15 млн. 
лева само от фирми, търгуващи с черни и цветни метали, отделно 17 млн. лв са от 
оползотворяващи организации. Над 300 000 лева са таксите за обезпечаване на банковите 
гаранции, платени само от фирмите. "Банковите гаранции могат да бъдат загубени и при най-
малкото нарушение и отнемане на разрешителното", коментира още Иво Георгиев и допълни, 
че фирмите, трябва да получат подкрепа от държавата, за да продължат да работят.  
Двете браншови организации предлагат да бъдат направени промени в ЗУО, свързани с 
намаляване на санкциите при първо нарушение; формулиране на ясни изисквания към 
фирмите; въвеждане на финансови стимули (освобождаване от данък печалба за следващата 
финансова година, на фирмите платили банкова гаранция, осигуряване на възможност за 
финансиране на фирмите по оперативна програма "Конкурентноспособност" и др.; данъчни 
облекчения за инвестиции в средства, съоръжения и инсталации за събиране, транспортиране, 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и др.); промени в НК, за да се ограничи броят на 
нелегалните фирми и намалят кражбите.  
"Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният не само в България, но и в цяла Европа" – 
заяви Борислав Малинов, председател на БАР на пресконференцията днес. От 14 януари 2013 
година всички фирми, работещи в сферата на рециклиращата индустрия, ще трябва да платят 
банкова гаранция на стойност 25 000 лв и по 5000 лв. за всяка площадка. Освен това именно те 
ще бъдат санкционирани за първо нарушение с  
глоба от 30 000 до 100 000 лв. При второ провинение, освен че ще ти вземат разрешителното 
за дейността, ще загубиш и банковата гаранция, и няма да можеш да получиш ново 

http://www.3e-news.net/show/30034_promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20predlagat%20organizacii%20na%20reciklirashtata%20industriya_bg/
http://www.3e-news.net/show/30034_promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20predlagat%20organizacii%20na%20reciklirashtata%20industriya_bg/
http://www.3e-news.net/show/30034_promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20predlagat%20organizacii%20na%20reciklirashtata%20industriya_bg/
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разрешение една година след това. Именно тези рестрикции ще доведат до увеличение на 
сивия сектор, който не е подложен на същите глоби и наказания, както законно заетите в него.  
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.press.dir.bg  
Връзка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-09&article=436951  
Брой думи: 428  
 
 
Резюме: 4 млрд. лв. оборот за декември са регистрирали касовите апарати на всички 
заведения и магазини за търговия на дребно. Това сочат данните на Националната агенция по 
приходите (НАП), която за първи път обобщава харчовете по коледните и новогодишните 
празници, след като всички касови апарати бяха свързани с информационната й система. Най-
много продажби и обороти са отчетени в дните между 19 и 23 декември.  
 
Заглавие: Изхарчихме 4 млрд. по празниците  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 4 млрд. лв. оборот за декември са регистрирали касовите апарати на всички заведения и 
магазини за търговия на дребно. Това сочат данните на Националната агенция по приходите 
(НАП), която за първи път обобщава харчовете по коледните и новогодишните празници, след 
като всички касови апарати бяха свързани с информационната й система. Най-много продажби 
и обороти са отчетени в дните между 19 и 23 декември. Между два и три пъти по-големи 
обороти от останалите месеци в годината отчитат няколко бранша - хипермаркетите и 
магазините за храни, веригите за черна и бяла техника, магазините за дрехи и тези за мобилни 
телефони, таблети, компютри и игри. Бумът на пазаруването през декември ще има много 
голям принос за пълненето на държавната хазна. Дори не всички търговци на дребно да са 
регистрирани по ДДС, само от продажбите в магазините и от заведенията в хазната трябва да 
влязат поне 650 млн. лв. при подаване на данъчните декларации за ДДС до 14 януари 2013 г. 
Въпреки че по празниците българите развързаха кесиите, оборотите на магазините за дрехи и 
обувки са с 10-20% по-малки от миналата година, сочат данни на браншовата им асоциация. 
Основната причина за това е кризата и свитите доходи на българите. В разгара на трескавото 
пазаруване много българи са изхарчили повече, отколкото могат да си позволят. През декември 
компаниите за бързи заеми са отчели ръст от 15% на годишна база.  
***  
Вести  
Алианц Банк България подписа  
споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по новия етап на инициативата 
ДЖЕРЕМИ. Банката договори с ЕИФ отпускането на 15 млн. евро. Алианц Банк България ще 
добави допълнително 15 млн. евро собствен ресурс и ще отпусне евтини кредити на малки и 
средни предприятия на обща стойност 30 млн. евро.  
***  
Да продължи търсенето на смартфони  
и решения за мобилен интернет на развиващите се пазари очаква Telekom Austria Group за 
2013 г. Ръководството на Telekom Austria Group (TAG), собственик на Мтел, очаква 
предизвикателствата на 2012 г. да продължат да оказват влияние и през 2013 г., а именно: 
засилена конкуренция на развитите мобилни пазари, нови регулаторни мерки, 
макроикономически спънки и валутни рискове. TAG ще посрещне предизвикателствата с набор 
от мерки, като преди всичко се фокусира върху клиентския сегмент от по-висок клас в развитите 
си мобилни пазари. TAG очаква приходи през 2013 г. от близо 4,1 млрд. евро.  
****  
Пощенска банка отчете 55% ръст  
на факторинг бизнеса си през 2012 г. Банката остава лидер в областта на експортния 
факторинг и заема второ място като общ обем на бизнеса през годината. Пощенска банка 
успява да привлече както нови клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти и да 
изгради здрав и печеливш портфейл.  
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=3D2013-01-09&article=436951
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.bgonair.bg  
Връзка: http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/biznesyt_sys_skrap_propishtq_ot_bjurokraciq/  
Брой думи: 388  
 
 
Резюме: Сдружения искат по-лек режим и достъп до парите на Европа.  
Нови промени в Закона за управление на отпадъците ще принудят много фирми за черни и 
цветни метали да минат в сивия сектор. До 14 януари фирмите са задължени да подадат 
заявление за ново разрешително срещу представяне на банкова гаранция в размер на 25 000 
лева, която е непосилна за бизнеса, заявиха днес на пресконференция браншови организации. 
Тяхното становище е, че България е единствената страна в Европейския съюз, изготвила 
такива строги мерки по отношение на сектора.  
 
Заглавие: Бизнесът със скрап пропищя от бюрокрация  
Подзаглавие:  
Автор: Апостол Апостолов  
Текст: Сдружения искат по-лек режим и достъп до парите на Европа.  
Нови промени в Закона за управление на отпадъците ще принудят много фирми за черни и 
цветни метали да минат в сивия сектор. До 14 януари фирмите са задължени да подадат 
заявление за ново разрешително срещу представяне на банкова гаранция в размер на 25 000 
лева, която е непосилна за бизнеса, заявиха днес на пресконференция браншови организации. 
Тяхното становище е, че България е единствената страна в Европейския съюз, изготвила 
такива строги мерки по отношение на сектора.  
С новите текстове, ако търговец реши да открие нови пунктове за скрап в две различни области 
на страната, ще се наложи да плаща две отделни банкови гаранции, обясни Иво Георгиев, 
председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия и собственик на пункт.  
Друга поправка пък задължава фирмите да сортират на различни купчини и да имат отделни 
документи, които да показват произхода. За нарушителите глобата е от 30 до 100 хиляди лева. 
"Получава се така, че сме задължени, ако приемем отпадък от частно лице да го събираме на 
едно място, ако е от фирма – на друго. След това сортираният отпадък се поставя на едно 
място в камиона. Получателят – например пернишката "Стомана", също е задължена да 
сортира продукцията и да има отделни документи", обясни Борислав Малинов, председател на 
Българската асоциация по рециклиране. Новост е, че контролът се прехвърля от 
икономическото в екоминистерството.  
С друга наредба държавата ще задължи общините излезлите от употреба коли да се предават 
за рециклиране, ако собствениците им не направят това доброволно.Подобна практика и в 
момента съществува в София. Превозните средства с прекратена регистрация, които не са 
минавали технически преглед пред последните 2 години и са изоставени, ще могат доброволно 
да се премахват в срок до три месеца. След изтичането му общината ще ги иззема 
принудително.  
Редица предложения към правителството са изготвили сдруженията. Едно от тях е спорната 
банкова гаранция да бъде намалена от 25000 на най-много 2000 лева за площадка, обясни 
Малинов за Bulgaria On Air след пресконференцията. Друго предложение, което ще бъде 
изпратено до министър Томислав Дончев, е фирмите за скрап да бъдат включени в списъка за 
финансиране на проекти по Оперативна програма "Конкурентоспособност". С парите ще 
бъдат модернизирани обектите.  
За последната година кражбите на черни и цветни метали са намалели с 27%, а на телефонни 
и електрически набели с 40%, съобщиха браншовите сдружения като се позовават на данни на 
МВР.  
 

http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/biznesyt_sys_skrap_propishtq_ot_bjurokraciq/
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14959/1/1/Ako-namalite-razhodite-za-energiya-ste-
pechelite-poveche.html  
Брой думи: 124  
 
 
Резюме: 150 млн. евро са осигурени за инвестиции в зелен бизнес по ОП 
„Конкурентоспособност”, не пропускайте този шанс  
Биляна Тончева е дипломиран юрист, тя е консултант и лектор по енергийна ефективност.  
 
Заглавие: Ако намалите разходите за енергия, ще печелите повече  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: 150 млн. евро са осигурени за инвестиции в зелен бизнес по ОП 
„Конкурентоспособност”, не пропускайте този шанс  
Биляна Тончева е дипломиран юрист, тя е консултант и лектор по енергийна ефективност. 
Занимава се с търговско и облигационно право. Адвокат е на водещи български и 
чуждестранни компании. Завършила е едновременно математическа и английска гимназия. 
Висшето й образование е по право, финанси и здравен мениджмънт. От 2003 г. управлява 
собствена кантора „Биляна Тончева и партньори”.  
Повишаването на енергийната ефективност, въвеждането в експлоатация на възобновяеми 
енергийни източници и намаляването на енергийната интензивност на икономиката са сред 
основните приоритети в икономическата политика на България. Техният икономичен и 
екологичен ефект е причина за преминаване към нисковъглеродна икономика, развитие на нови 
високотехнологични производства и осигуряване на „зелен” растеж и „зелени” работни места.  
 

http://economymagazine.bg/news/14959/1/1/Ako-namalite-razhodite-za-energiya-ste-pechelite-poveche.html
http://economymagazine.bg/news/14959/1/1/Ako-namalite-razhodite-za-energiya-ste-pechelite-poveche.html
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Дата: 09.01.2013  
Източник: www.economymagazine.bg  
Връзка: http://economymagazine.bg/news/14981/1/1/Ot-1-do-5-godini-zatvor-za-krajba-na-
kabeli.html  
Брой думи: 556  
 
 
Резюме: Прогнозират скок на незаконната търговия с метали, заради рестрикции към светлия 
бизнес  
С от 1 до 5 години затвор да се наказват крадците на кабели и метални части от пътна, 
енергийна, съобщителна и друга инфраструктура. Браншът на рециклиращата индустрия ще 
предложи тази и още промени в проекта на Наказателен кодекс, който се изготвя в момента. 
Според председателя на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов, 
поставянето на долна граница на наказанието ще доведе до реалното му налагане. В момента 
за кражба на релси или електропроводници, може се постановят до 5 г. лишаване от свобода, 
но делата се прекратяват по маловажност, защото няма определена най-малко ниво на 
наказанието.  
 
Заглавие: От 1 до 5 години затвор за кражба на кабели  
Подзаглавие:  
Автор:  
Текст: Прогнозират скок на незаконната търговия с метали, заради рестрикции към светлия 
бизнес  
С от 1 до 5 години затвор да се наказват крадците на кабели и метални части от пътна, 
енергийна, съобщителна и друга инфраструктура. Браншът на рециклиращата индустрия ще 
предложи тази и още промени в проекта на Наказателен кодекс, който се изготвя в момента. 
Според председателя на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов, 
поставянето на долна граница на наказанието ще доведе до реалното му налагане. В момента 
за кражба на релси или електропроводници, може се постановят до 5 г. лишаване от свобода, 
но делата се прекратяват по маловажност, защото няма определена най-малко ниво на 
наказанието.  
1 килограм телефонни кабели в момента се изкупуват по около 8 лева, което прави доход от 
800 лв. за крадец на 100 кг. кабели. Напоследък крадците се ориентирали към изкопаване на 
телефонни кабели. С около 27% намалели кражбите на метали миналата година по данни на 
МВР , след въвеждане на изискването търговците на скрап да изкупуват части от националната 
инфраструктура само от съответните компании и фирми, които работят или са оборудвани с 
такива.  
Незаконните площадки за отпадъци от черни и цветни метали обаче ще се увеличат, а голяма 
част от фирмите, които търгуват със скрап, ще минат в сивия сектор, заради рестриктивни 
изисквания и практики, засягащи предимно светлия бизнес, в Закона за отпадъците, които 
влизат в сила от 2013 г.  
Очаква се от 2300 площадки, които работят в момента, законните да намалеят до около 800. От 
останалите 1 500 площадки обаче вероятно около половината ще продължат да функционират.  
„Нашите отпадъци, които не са опасни , са приравнени към режима на опасните отпадъци. Ние 
трябва да отговаряме на много условия, за да упражняваме бизнеса си – да платим банкова 
гаранция 25 000 лв. на площадка. Ако нарушим нещо ни наказват от 30 до 100 хиляди лева. При 
второ нарушение от 60 до 200 хиляди лева. И при най-малкото нарушение ни взимат 
разрешението на фирмата и пак ни глобяват с 30 000, като ни взимат банковата гаранция. А 
санкцията за незаконна площадка е 1500 лв. и не могат да им я вземат, обясни Борислав 
Малинов.  
До 14 януари 2013 г. всички фирми, които ще се занимават с търговия със скрап трябва да са 
внесли банкови гаранции, да са изпълнили изискванията за площадките, сред които 
оборудване с видеокамери, непропусклива бетонна настилка и други , за издаване на 
разрешително за дейността.  
5 са начините, чрез които фирмите за скрап избягват тежките изисквания. Регистрират 
площадки за дейности с отпадъци от пластмаса и хартия, за автоморга, за брокер или търговец 
на скрап.  
Бизнесът предлага да се намалят санкциите за законните фирми, търгуващи със скрап и да се 
увеличат за работещите в сивия сектор. За да стане контролът действен, да се проверят всички 

http://economymagazine.bg/news/14981/1/1/Ot-1-do-5-godini-zatvor-za-krajba-na-kabeli.html
http://economymagazine.bg/news/14981/1/1/Ot-1-do-5-godini-zatvor-za-krajba-na-kabeli.html
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площадки за черни и цветни метали, които са лицензирани досега, за да се определи кои от 
нерегистрираните по новия закон продължават да работят незаконно.  
Банковите гаранции да се определят според оборота на фирмата, е другото предложение в 
защита на малките и средни фирми.  
Да се предвидят данъчни облекчения според инвестициите в рециклираща, транспортна 
техника и площадки, както и предоставяне на възможност за ползване на финансиране по ОП 
Конкурентноспособност и други европейски програми.  
4 са браншовите организации в сектора на дейностите с метални отпадъци и те най-добре ще 
се справят с допуска и контрола на пазара, каза Иво Георгиев, председател на Асоциацията на 
рециклиращата индустрия /АРИ/.  
 

 


