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Източник: komentator.bg 
 
Заглавие: Екоминистреството наложило глоби за 183 хиляди лева 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите извършиха през юни 2149 
проверки на 2032 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 892 предписания. 
Съставени са 79 акта, от които 8 за неизпълнение на предписания. Издадени са 86 наказателни 
постановления на обща стойност 182 280 лева, наложени са 24 санкции за замърсяване на околната среда 
над допустимите норми. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 304 573 
лева. 
Акцент в контролната дейност през изминалия месец са проверките за нивата на шума, излъчван от 
промишлени източници в околната среда. Приоритетно са проверявани разположените в жилищни зони 
или в близост до тях. Резултатите от извършения контрол показват тенденция за спазване на допустимите 
стойности за шум по границата на производствените площадки на проверените обекти. 
За установени наднормени нива на шум, РИОСВ-Варна е санкционирала с 4 100 лв. „Петрол" АД, за 
бензиностанция,  Варна, по 1 000 лева са глобени дружествата „Серена Трейд" ООД, произвеждащо 
матраци в с. Маринка от РИОСВ-Бургас и „Тамара 2009" ООД, производител на хидратна вар в с. Опицвет 
от РИОСВ - София. 
Най-голямата санкция за месеца - 142 366 лева е наложена от РИОСВ - Хасково на "Неохим"АД, гр. 
Димитровград, след оценка на резултатите от годишния доклад за проведени собствени непрекъснати 
измервания на емисиите през 2012 г. и установено превишение за азотни оксиди от инсталацията за 
азотна киселина. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 7 158 лв. месечно „Лукойл Нефтохим Бургас" АД за 
превишаване на допустимата норма за серен диоксид. 
За употреба на продукти, които не отговарят на изискванията за съдържание на летливи органични 
съединения, при производството на слоести материали и фурнир в кооперация "Обнова", с. Черни Осъм, 
от РИОСВ - Плевен е наложена санкция в размер на 5 000 лева. За неспазване на нормата за общи емисии 
на летливи органични съединения с 10 000 лева е санкционирана „Софарма" АД (РИОСВ- Плевен), а с 6 
000 лева - "Клас олио" ООД, с. Карапелит (РИОСВ-Варна). 
За дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по Закона за управление на 
отпадъците е наложена санкция от РИОСВ-Русе в размер на 35 000 лева на „Ена Груп" ЕООД. 
Имуществени санкции по 7 000 лв. са определени от РИОСВ-София на „Евро Импекс" ООД, София и 
„Екобултранс" ЕАД, Самоков за нерегламентирани дейности по оползотворяване на неопасни 
отпадъци. За неводене на отчетност за генерираните отпадъци е санкционирано „Бекастрой" 
ЕАД,  Самоков със 7 000 лв., и „Вадиас" ООД, гр. София с 2 000 лв. 

http://www.komentator.bg/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-183-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-n-6640
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За изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места с 3000 лева е глобен кмета на с. Певците (РИОСВ-
Пловдив), а за неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в с. Крайници, с 2 
000 лв., кмета на община Дупница (РИОСВ-Перник). 
За заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, 
определени в разрешителните, са наложени санкции от екоинспекциите в Бургас, Монтана и Пазарджик, 
съответно на: ПСОВ „Обзор-Бяла" - 3 687 лв., ПСОВ „Бургас" - 933 лв., „България Флуорит" ЕООД, обект 
в  Чипровци - обогатителна фабрика за преработка и производство на флуорид - 1059 лв. и „Дуропак 
Тракия Папир"АД, с. Главиница - 1 358 лв. РИОСВ-Пазарджик е наложила имуществена санкция от 5 000 
лв., на „Свиком" АД за замърсяване на река Елшишка с непречистени отпадъчни води от свинекомплекса 
в с. Априлци. 
През изминалия месец са издадени три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки 
от регионалните екоинспекции в Бургас, Варна и Велико Търново. 
Преустановени са всички подготвителни и строително-монтажни дейности по проекта „Предотвратяване 
на риска от наводнения, чрез реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия в урбанизирана територия 
на с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас" с възложител община Сунгурларе, поради 
необходимост от предоставяне на допълнителна информация по проекта. 
Спряна е експлоатацията на компресор за метан на бензиностанция в гр. Варна, собственост на "Петрол" 
АД през вечерните и нощни часове на денонощието поради превишаване нивата на шум. Спряна е 
дейността по съхраняване на отпадъци от излезли от употреба МПС, извършвана от „Братов Ауто" 
ЕООД,  Габрово до издаване на разрешение по Закона за управление на отпадъците. 

 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Русе – проверени 28 площадки на 15 фирми 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 28 площадки, собственост на 15 фирми за търговска 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали в областите Русе, Разград и Силистра. За тези площадки 
собствениците не са подали заявления и не би следвало да се извършват дейности по третиране на 
отпадъци. 
В 19 пункта, които не отговарят на изискванията на ЗУО* не се извършва дейност. Минимални количества 
отпадъци от черни и цветни метали са установени на 4 площадки в гр. Русе, с. Червена вода, с. Нов град, 
(област Русе) и гр. Кубрат. На собствениците им са дадени предписания до края на юли да почистят 
площадките и да предадат отпадъците на фирми с издадени разрешителни документи. 
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците протекоха процеси по привеждане в 
съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за 

http://scrap-bg.com/tag/%D0%B7%D1%83%D0%BE/
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разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА). 
До края на месец май РИОСВ-Русе е издала 77 Разрешителни документа за дейности с отпадъци и 89 
регистрационни документа. 
* Съгласно последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.) 
площадките за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕЕО и НУБА трябва да са разположени на територия, определена за 
производствени и складови дейности с Устройствен план по Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
територия, определена за производствени и складови дейности с План за регулация и режим на 
застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в производствено-складови зони, 
определена от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно 
определени с териториалноустройствени и общи градоустройствени планове; пристанища за обществен 
транспорт с национално и регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със 
стопанско значение. 
 

Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Металургията в България 2013 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Когато миналата пролет в металургичния сектор се забелязаха първите негативни сигнали след резкия 
скок през 2011 г., компаниите се надяваха притесненията им да се окажат неоснователни. Все пак 
предходната година резултатите им ясно показваха решително измъкване от кризисния спад, независимо 
че имаше и временни фактори за ръста. Надеждите им обаче не се оправдаха. Освен подновената 
рецесия в Европа към проблемите на предприятията се добави и рязкото поскъпване на 
енергоносителите, което ограничи възможностите им да се възползват от останалите жизнени външни 
пазари и сви маржа им. Така към средата на годината стана ясно, че мрачните прогнози ще се сбъднат, а 
краткото възстановяване не е било начало на възходяща тенденция. 
Такава ситуация показват и резултатите на 15-те водещи металургични предприятия в класацията. Докато 
през 2011 г. девет от компаниите в челната десетка отчетоха увеличение на приходите, а средният им 
ръст достигна близо 40%, за миналата година статистика е доста по-песимистична. По-слаби са 
продажбите на девет от петнайсетте дружества, а средното понижение е 5%. 
Разбира се, картината не е еднородна – докато някои компании намаляват приходите си с двуцифрено 
число, други растат със същото темпо. И едните, и другите обаче разчитат основно на модернизация и 

http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
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инвестиции в по-ефективно производство, за да успеят да “прескочат” трудния период. Както и да се 
подготвят за растеж, когато времената станат по-добри за бизнес. 
Медният лидер 
Неизменно и с голяма преднина начело в сектора е “Аурубис България”. Заводът в Пирдоп не само е част 
от втория в света производител на мед – германската Aurubis, но и притежава най-модерната рафинерия 
в рамките на групата, след като през 2008 г. бяха изградени нови мощности на зелено и беше увеличен 
капацитетът за производство на катоди (мед с чистота 99.99%). Независимо от това през миналата година 
приходите на компанията намаляха леко. Една от причините за това е, че през есента предприятието 
прекъсна работа за планов ремонт, който продължи няколко седмици. Понижиха се и цените на медта и 
златото на Лондонската борса за метали, което също частично се отрази на резултатите на дружеството, 
въпреки че приходите му се формират основно от т.нар. такса за рафиниране. Последната зависи главно 
от наличието на концентрати на световния пазар – колкото повече суровина се предлага и колкото по-
ограничен е капацитетът за преработка на металургичните предприятия, толкова по-висока е таксата. 
“Аурубис България” изкупува целия концентрат от местните добивни компании “Елаците мед” и “Асарел 
– Медет”, но това задоволява само 26% от нуждите на завода и затова останалото количество се внася. 
Прогнозите на компанията обаче са добри. Заради нарасналия добив на руди и предстоящите ремонти в 
няколко големи завода в света от Aurubis очакват да увеличат капацитета си, което ще се отрази и на 
приходите им. “Вече сме готови да постигнем капацитета, заложен в програмата “Аурубис България 
2014″, но първо трябва да финализираме екологичната част, за да можем да използваме 100% от 
мощностите”, каза изпълнителният директор на българската компания Никола Треан. Изпълнението на 
инвестиционната програма за 44.2 млн. евро започна през 2009 г. и се очаква да приключи догодина, като 
до момента са завършени около 60% от дейностите. Предстои да бъдат изградени нова 
газопречиствателна станция, завод за преработка на дъждовна вода и още един допълнителен комин 
към производството на сярна киселина. “Въвеждането на екологични технологии ни позволява да 
повишим производството, тъй като сме ограничени от емисиите, които отделяме. Така че колкото повече 
емисии улавяме, толкова повече можем да увеличим капацитета си”, обясни Треан. В заводите на групата 
в Пирдоп и Хамбург се използват около 90% от най-добрите налични технологии (Best Available 
Techniques, BAT). “В технологично отношение сме близо до възможния лимит”, уточни Треан. 
Ограничаване на щетите 
Единственият останал производител на черни метали в класацията – “Стомана индъстри”, изкара тежка 
година, въпреки че запазва второто си място в класацията. Приходите на компанията обаче намаляха с 
двуцифрено число, а загубата й скочи над осем пъти. “Единствената причина за това са високите 
енергийни цени”, каза представителят на гръцкия собственик Viohalco Антон Петров. По думите му 
кризата не играе толкова съществена роля за резултатите, тъй като е фактор, който отчитат всички 
производители в Европа. Това, което има значение, е конкурентоспособността – а тя рязко намалява с 
поскъпването на електричеството и горивата, тъй като те формират близо половината от разходите на 
металургичните предприятията. Така, когато повишението на енергийните цени в България не е 
съпроводено с аналогично повишение в останалите европейски страни, българската продукция трудно се 
пласира в чужбина, където са основните й пазари. “Фирмата е достатъчно силна, за да може да си 
позволи тези загуби и да продължи да съществува в очакване на по-добри времена”, уточни Петров. “Но 
има и намаляване на обемите, което означава, че се опитваме да стабилизираме фирмата на по-ниско 
ниво, за да намалим щетата”, добави той. Резултатите за първото шестмесечие на тази година не се 
очертават като по-добри и няма причина да се очаква ръст. Според Петров ако идеите за повишаване на 
цените на електроенергията за индустрията за сметка на бита се осъществят, това веднага ще се види в 
резултатите на “Стомана индъстри” като по-голям отрицателен резултат и по-малко производство. 
Без конкуренция 
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Пловдивският Комбинат за цветни метали (КЦМ) остана без конкуренция в производството на цинк и 
олово в страната, след като в края на 2011 г. Оловно-цинковият комплекс (ОЦК) спря работа. През 
миналата година активите на завода в Кърджали бяха разпродадени, а купувачи се оказаха един от 
основните кредитори – Първа инвестиционна банка и свързаната с нея “Хармони 2012″. От компанията 
обявиха намерения да възродят цинковото производство, но в сектора като цяло са скептични към 
проекта – не на последно място и защото наблизо се намира КЦМ, където в момента тече мащабна 
програма за модернизация. Ефектът от нея ще се усети в резултатите за тази година. Още през 2012 г. 
обаче КЦМ отчита лек ръст на приходите си благодарение на увеличеното производство и въпреки по-
ниските цени на металите. “Независимо че числата показват само малко повишение, като се имат 
предвид цените, резултатът ни е доста по-добър, отколкото през 2011 г.”, каза изпълнителният директор 
на групата “КЦМ 2000″ Румен Цонев. Към края на миналата година започнаха да работят част от новите 
мощности, свързани с цинковото производство, където целта е да се увеличи делът на преработваните 
вторични суровини. До края на тази година пък трябва да приключи изграждането на нов оловен завод и 
да започне въвеждането му в експлоатация. Това е най-големият проект на КЦМ за последните 50 години. 
За трите години на реализацията му инвестицията ще достигне около 200 млн. лв. Основната част от 
средствата са под формата на кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит 
Булбанк, останалата част е собствен ресурс на компанията. 
Въпреки по-високите приходи обаче печалбата на КЦМ намалява с над 70%. Причината е добре позната 
на всички металургични предприятия, а и на другите високоенергийни производства. “Анализите ни 
показват, че за миналата година имаме увеличение на разходите за енергоресурси, които са произвели 
отрицателен ефект в размер на 7.5 млн. лв.”, каза Цонев. Според него големият проблем е, че този риск 
не е икономически и е на практика неуправляем. “Ние можем да реагираме на цени на метали и т.н., но 
не можем да реагираме на еднократни актове на органи, които не контролираме и няма нужда да 
контролираме”, посочи той. Въпреки това от КЦМ са положително настроени за развитието на бизнеса. 
“Тази година ще се усетят резултатите от цинковата модернизация и затова като цяло сме умерени 
оптимисти”, каза Цонев. 
Продукти със задържана стойност 
Металургичните предприятия, които произвеждат междинни продукти, като цяло са по-уязвими от 
пазарите и по-силно притиснати от конкуренцията. При тях обаче нямаше сериозни сътресения и всички 
те запазват позициите си. Най-голямото от тях – “София мед”, което също е част от групата Viohalco, 
повишава леко приходите си в резултат главно на увеличаването на производството. “Обеми има, но все 
още няма достатъчно добри цени”, каза Антон Петров. Според него единственото бъдеще е в 
непрекъснатото увеличаване на обемите и това е посоката, в която върви предприятието. “Така ще 
можем с по-ниските маржове в момента да преодолеем тези тежки години”, обясни той. По думите му 
увеличаването на загубата не отразява реално оперативната дейност на фирмата, а по-скоро цените на 
металите. Прогнозата на “София мед” за тази година обаче е за по-голям ръст на продажбите – около 
10%. 
Сравнително спокойно и без резки промени мина годината за третата компания на Viohalco в страната – 
“Етем България” (преди “Стилмет”). През последните две години компанията инвестира в две нови 
производствени линии от общо четири, което повиши капацитета за производство. Предприятието е 
познато основно като производител на алуминиеви врати, прозорци и други сградни системи. Заради 
променената обстановка обаче в момента фирмата развива нови пазари. “Голяма част от производството 
беше насочено към вътрешния пазар, който поради ниското потребителско търсене залиня, но 
направихме необходимите структурни промени и се насочихме към автомобилната индустрия на външни 
пазари”, обясни Петров. В момента “Етем България” е сред доставчиците на водещи автомобилни 
концерни като BMW, Audi и др. 
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Шуменският производител на алуминиеви продукти “Алкомет” през миналата година увеличи 
производството с около 1000 тона в натурално изражение, но въпреки това продажбите спаднаха леко. 
Причината е в по-ниските цени на алуминия на Лондонската борса за метали и съответно намаление на 
премията на тон произведена продукция. “Увеличихме леко продажбите на вътрешния пазар, където се 
работи по-лесно, а експортът ни малко намаля”, каза директорът за връзки с инвеститорите Иван Динев. 
Тъй като износът представлява над 90% от продажбите, това намаление се вижда и в приходите. През 
миналата година компанията инвестира близо 20 млн. лв. в модернизация, основно във валцовия цех, 
което е и причината за лекото намаляване на валцовата продукция. Проектът тази година ще продължи с 
инвестиции в пресовия цех. Предстои и изграждане на нови пещи за отгряване, което се финансира със 
средства по оперативна програма “Конкурентоспособност”. “От няколко години произвеждаме 
приблизително едно и също количество, затова решихме да направим инвестиции, за да можем да 
увеличим капацитета”, уточни Динев. По-сериозен спад се наблюдава в печалбата на компанията, която 
намалява почти наполовина, основно заради по-високите разходи за труд и енергия. През миналата 
година “Алкомет” увеличи заплатите в завода, което вдигна разходите с около 1.9 млн. лв. Още 2.1 млн. 
лв. от печалбата изяде увеличението на цените на газа и електроенергията, въпреки че консумацията на 
ток е спаднала. “Ако тези допълнителни разходи ги нямаше, щяхме да имаме печалба колкото 
предходната година, около 8 млн. лв.”, каза Динев. По думите му обаче през 2013 г. тези фактори няма да 
влияят и затова очакванията са по-добри. Това се вижда и от резултатите за първото тримесечие. 
Доста сериозен ръст на приходите отчита пловдивската “Хъс”, която е сред най-големите компании в 
търговията и обработката на черни метали и която стабилно разширява бизнеса си. Наскоро дружеството 
купи един от основните си конкуренти – “Металснаб”, от германската Kloeckner. Фирмата обяви също, че 
ще реинвестира печалбата си в изграждането на завод за тръби в Лом. 
Суровини 
Единствената рудодобивна компания, която предостави данни и участва в класацията, е “Челопеч 
майнинг”. Тя е и един от най-големите производители на суровини за металургичния сектор. 
Златодобивното предприятие обаче изнася произведения концентрат, след като проектът му за 
изграждане на завод за преработка беше отхвърлен преди няколко години. Резултатите на компанията 
показват рязко увеличение на приходите за миналата година, което се дължи на приключилото 
разширение и модернизация на производството. За последните три години дружеството инвестира близо 
176 млн. долара, за да удвои добива на руда и да повиши капацитета за преработка. Ефектът вече се 
забелязва и във финансовите резултатите на компанията. 
В топ 15 на металургичния сектор присъстват и някои от най-големите предприятия, които се занимават с 
търговия с метали и скрап, въпреки че трудно може да се определи делът на отделните участници на този 
пазар, тъй като липсва ясна статистика за добива на отпадъци от черни и цветни метали в страната. Едно 
от тях е “Металвалиус” (преди “Копервалиус”), което е собственост на гръцката фирма за рециклиране на 
метали Anamet и също е свързано с групата Viohalco. То е и отличникът в сектора по ръст на приходите за 
миналата година. 
Леко понижение на продажбите се забелязва при друго дружество от подсектора – “Норд 
фероиндъстри”, което се дължи на спада в цените на повечето метали на международните пазари. 
Компанията заложи на увеличаване на обема на дейностите, които придават стойност на суровините, с 
които търгува, и едновременно с това увеличи търговските обороти за износ. “Така, освен че 
диверсифицирахме продажбите си, си осигурихме достъп до пазари, на които може да се постигне по-
висок марж на печалбата”, каза председателят на надзорния съвет на “Норд холдинг” Борислав Малинов. 
По думите му кризата в Европа продължава да потиска борсовите цени на основните метали, 
включително цената на скрапа. Затова и прогнозите на компанията за тази година са умерени – лек ръст 
на продажбите и без промяна на печалбата. 
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Едно наум 
Предпазливите очаквания на металургичните компании за тази година са свързани главно с политиката, 
която новото правителство ще следва в областта на енергетиката. Става дума най-вече за идеите за 
прехвърляне на тежестта от евентуалното повишение на цените на електроенергията върху индустрията, 
така че сметките за бита да остана непроменени. От сектора обаче предупреждават, че ефектът от такава 
мярка няма да закъснее. “Това за съжаление веднага означава по-малко работни места или спиране на 
едно или друго предприятие”, посочи Петров. Треан определи прехвърлянето на енергийните разходи от 
потребителите на индустрията и обратно като “игра на пинг-понг, която е крайно време да престане”. 
Според него енергийният сектор в България се нуждае от преструктуриране, защото има много 
възможности за подобрение. Най-важното е цената за зелената енергия да стане прозрачна. 
Индустрията има нужда от подкрепа сега, защото инвестициите, които прави, ще се усетят по-късно, 
смята изпълнителният директор на “КЦМ 2000″. “В продължение на две години влагаме средства и 
осигуряваме работа на 300 души, които работят по проекта ни за модернизация, и след време това ще ни 
донесе изгода. Тази изгода е планирана, но доходът е прогнозен и отложен, а обществото има сериозна 
полза от проекта днес”, каза Цонев. Затова от сектора се надяват да видят правителство, което мисли 
малко по-дългосрочно. И по-малко популистки. 

 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Обществено обсъждане на две проектонаредби за биоотпадъците 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
До 31 юли Министерството на околната среда и водите събира мнения от обществеността относно два 
проекта за наредби, касаещи биоотпадъците. Това са Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 
и Наредбата за третиране на биоотпадъците. 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци регламентира задълженията към общините за 
прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените 
отпадъци, като част от потока битови отпадъци). Ангажиментите следва да осигурят постигането на 
следните цели: 
 до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 

през 2014 г.; 
 до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 

през 2014 г.; 
 до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 

през 2014 г. 

http://www.greentech.bg/?p=43510
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С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в 
наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране 
биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 
Въведени са механизми за предоставяне на данни за количествата на образуваните и оползотворени 
отпадъци, включително математически модел който се попълва от общините в рамките на регионалното 
сдружение и се изпраща на Изпълнителния директор на ИАОС за изготвяне на мотивиран доклад за 
вземане на окончателно решение за изпълнение на целите. 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук. 
В проекта на Наредбата за третиране на биоотпадъците са взети предвид изискванията на новата 
Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на 
отпадъците. 
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията 
за качество на компоста, ферментационния продукт органичния почвен подобрител и стабилизираната 
органична фракция от МБТ. Определени са условията при които компоста и ферментационния продукт 
престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара. 
Наредбата включва изискванията за вземане на проби за качество на материалите получени при 
третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на 
крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците. 
Пълния текст на проекта на Наредбата може да видите тук. 
И за двата проекта крайната дата за съгласуване е 31.07.2013 г. 
Писмени становища от заинтересованите лица следва да се пращат на електронни адреси 
aivanov@moew.government.bg и galieva@moew.government.bg. 
Своевременно Националното сдружение на общините започна да събира становища по двата проекта с 
цел подготовка на общата позиция на НСОРБ. Общините, които желаят да се включат в общата позиция, 
могат да изпратят своите бележки, мнения и предложения по проектите на наредбите на електронен 
адрес  d.stoikova@namrb.org до края на работния ден на 25.07.2013 г. (четвъртък). 

 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/juli/Proekt_Naredba_razdelnosairane_biootpadazi.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/juli/Proekt_Naredba_biootpadazi.doc

