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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Четири от общо шест организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки 
получиха разрешително за извършване на дейност 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Дружествата имаха 6-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на новия Закон 
за управление на отпадъците 
Приключи процедурата по издаване на разрешения за извършване на дейност от организациите 
по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 
На организациите, получили разрешение по реда на отменения Закон за управление на 
отпадъците (ЗУО), беше предоставен 6-месечен срок за привеждане в съответствие с 
изискванията на новия ЗУО. Този срок е изтекъл на 13 януари 2013 г. и към тази дата заявления 
за издаване на разрешения са внесли шест дружества: Екопак България АД, Екобулпак АД, Репак 
АД, Булекопак АД, Екоколект АД и Екоресурс България АД. 
Разрешение за извършване на дейност за организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки получават четири дружества - Екопак България АД, Екобулпак АД, Булекопак АД и 
Екоколект АД. 
Разрешително за дейност не се издава на две от дружествата, внесли заявления - Репак АД и 
Екоресурс България АД, поради това, че дейността им не е приведена в съответствие с 
изискванията на новия ЗУО:   
Репак АД не е отстранило в законоустановения срок указаните нередовности в подадената 
документация както по отношение на програмата, така и по отношение на устава на 
дружеството.  
Екоресурс България АД не е гарантирало предоставянето на разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на население не по-малко от 500 000 жители, както и не е осигурило минимално 
изискуемите елементи на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
Заповедите на министъра на околната среда и водите са публикувани на сайта на МОСВ, ниво 
Отпадъци. Те могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. 
 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=1999
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Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Рециклираме 56% от опаковките си 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Организациите, които пускат на пазара ни опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко 
от 52 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от опаковки. Общо пуснатите на 
пазара в България опаковки тежат  293 905,608 тона. От тях са рециклирани 164 134,7 тона. 
Изпълнената цел по рециклиране е 55,85%, т.е. надвишава заложените в Наредбата 52%, обяви 
МОСВ. Данните са от доклада на комисията за проверка на одиторските доклади от 
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и от фирмите, изпълняващи 
задълженията си индивидуално. 
Шест организации у нас се занимават със събиране и рециклиране на опаковки. Това са Екопак 
България, Екобулпак, Репак, Булекопак, Екоколект и Екоресурс България. Последната е глобена с 
10 хиляди лева заради неизпълнение на изискванията,  отнасящи се до обхват на населението в 
системи за разделно събиране – не са спазени задължителните условия към разрешението за 18 
обхванати жители на всеки тон опаковки, пуснати на пазара. 
Общо 332 фирми – членове на оползотворяващите организации не са подавали месечни и 
годишни справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са 
заплащали възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват, и по 
този начин не са изпълнили задълженията си. Те ще трябва да заплатят дължимата продуктова 
такса за опаковки в ПУДООС в двуседмичен срок. 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: РИОСВ санкционира дружество за дейности с опасни отпадъци 
 
Линк:   
 

http://www.greentech.bg/?p=40977
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Текст:  
 
Административно – наказателно производство за констатирано нарушение е образувано след 
извършени проверки от експерти на РИОСВ – Стара Загора в ямболски фирми. 
При проверка на ямболска фирма, експертите на РИОСВ- Стара Загора, съвместно със 
представители на Областна дирекция на МВР – Ямбол и Дирекция инспекция по труда са 
установили съхранение на излезли от употреба МПС-та на площадка в Ямбол, за която фирмата 
не притежава разрешително по Закона за управелние на отпадъците. 
Със заповед на директора на РИОСВ се прилага и принудителна мярка за спиране на дейността 
на площадка. 
Инспекторите са проверили четири площадки в областта за черни и цветни метали, излезли от 
употреба моторни–превозни средства, електрическо и електронно оборудване и негодни за 
употреба батерии и акумулатори по спазване и прилагане на Закона за управлени на отпадъците. 
Контролните проверки на площадки за черни и цветни метали по преустановяване на дейността 
и почистването им, както и за спазване на изискванията на разрешителните продължават. 
 
Източник: government.bg 
 
Заглавие: Отменена е наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
отпадъците от производството на титанов диоксид 
 

Линк:   
 

 
 
 
Текст:  
 
Правителството отмени Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
отпадъците от производството на титанов диоксид, приета през 2004 г. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1078952
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=4796&g=
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Причината е, че на 13.07.2013 г. влиза в сила нов Закон за управление на отпадъците, съгласно 
който изискванията към инсталациите, произвеждащи титанов диоксид, се определят с наредба 
на министъра на околната среда и водите, съгласувана с министрите на регионалното развитие и 
благоустройството и на здравеопазването. В тази връзка е издадена Наредба за изискванията 
към инсталации, произвеждащи титанов диоксид. 
 
Източник: monitor.bg 
 
Заглавие: Мошеници наеха камион и го нарязаха за скрап 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Двама нагли крадци от Брацигово наели от пловдивска фирма камион, уж за да го ползват за 
търговия, но вместо това го нарязали на части и го предали за скрап в пункт за вторични 
суровини. Измамниците имали неблагоразумието да си оставят личните данни в пункта и така 
далаверата им била разкрита и дадени на съд. Мошениците спазарили камиона “Скания” срещу 
месечен наем от 600 лв., които обещали да плащат на фирмата собственик “Риолит”. 
Намерението им било да търгуват с каменни облицовки на едро, но не им потръгнало в бизнеса 
и решили да изкарат пари, като разфасоват товарното возило и го предадат в пункт за цветни 
метали. Там обяснили, че камионът бил бракуван и се водел на починалия дядо на единия от тях 
и обещали да донесат по-късно документ от КАТ за това. В пункта им платили 3800 лв. за 
сканията и те си тръгнали доволни със спечеленото, докато един ден фирмата наемодател не си 
потърсила возилото и собствениците й разнищили измамата. От потърпевшото дружество 
поискаха мошениците да им платят 30 000 лв. обезщетение, но магистратите в районния съд в 
Пещера им признаха разходи за 22 747 лв. и осъдиха крадците на по година и половина условно 
за наглата постъпка. 
 
Източник: tv7.bg 
 
Заглавие: Дунав мост на скрап 
 
Линк:   
 

http://www.monitor.bg/article?id=383298
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Текст:  
 
Роми се опитаха да нарежат стоманените основи на Дунав мост и да ги продадат за скрап. 
Крадците са задържани в полицията. Незабавно е свикана комисия от областния управител, за 
да огледа състоянието на съоръжението, по което на ден минават стотици превозни средства. 
Маловодието на Дунав помогнало на крадците да се доберат лесно до мястото. Допълнитело 
изкопали дълбок ров, за да могат да пренасят тежките стоманени парчета. 
Тримата роми са изненадани от патрулиращи екипи на "Гранична полиция". Полицаите ги 
хващат, докато режат ламарините в основата на колоната на моста. Крадците били много добре 
оборудвани с газови горелки и бутилки с пропан-бутан, пренесени с микробус.  
Комисия от експерти е установила, че засега няма опасност за сигурността на моста. Единият от 
задържаните е бил обявен за общодържавно издирване заради серия кражби. Останалите двама 
са баща и син, които, след разпит, са били освободени. По случая се води следствие. 
 

http://tv7.bg/news/incidents/9442632.html

