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Източник: akcent.bg 
 
Заглавие: Бърза промяна на Закона искат от Българската асоциация по рециклиране 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на 
отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни 
метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, 
предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха 
основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес 
заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че 
Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове. 
От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите 
и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши. 
Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва 
Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от 
химически вещества и Закона за биологичното разнообразие. 
На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова 
информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално 
внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията 
в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане 
на подзаконовата нормативна норма. 
Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 -2020 г. 
 

Източник: sliven.net 
 
Заглавие: БАР: ЗУО ТЪРПИ МАКСИМАЛНО БЪРЗА ПРОМЯНА 
 
Линк: 
 

http://www.akcent.bg/site/news.php?item=11256
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Текст: 
 

Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на 
отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни 
метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, 
предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха 
основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес 
заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че 
Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове. 
От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите 
и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши. 
Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва 
Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от 
химически вещества и Закона за биологичното разнообразие. 
На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова 
информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално 
внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията 
в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане 
на подзаконовата нормативна норма. 
Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 -2020 г. 
 
 

Източник: moreto.net 
 
Заглавие: БАР: Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално 
кратки срокове 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=116710
http://www.moreto.net/novini.php?n=219532
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Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на 
отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни 
метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, 
предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха 
основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес 
заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че 
Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове. 
От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите 
и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши. 
Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва 
Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от 
химически вещества и Закона за биологичното разнообразие.  
На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова 
информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално 
внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията 
в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане 
на подзаконовата нормативна норма.  
Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 -2020 г. 
 

Източник: e-burgas.com 
 
Заглавие: Спират незаконната търговия с метали за рециклиране 
 
Линк: 
 
 

 
 
Текст: 
 
Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на 
отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни 
метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, 
предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха 
основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес 
заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че 
Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове. 
От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите 
и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши. 

http://e-burgas.com/archives/54466
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Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва 
Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от 
химически вещества и Закона за биологичното разнообразие. 
На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова 
информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално 
внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията 
в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане 
на подзаконовата нормативна норма. 
Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 -2020 г. 
 

Източник: news.ibox.bg 
 
Заглавие: МОСВ с намек за промени на закона за отпадъците 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Предстои анализ на ЗУО - (закон за управление на отпадъците) и оценка на въздействието му върху 
бизнеса, за да се прецени необходимостта от промяна.  
Това заяви Искра Михайлова, министър на околната среда и водите по време на днешното заседание на 
Обществения съвет към МОСВ. През месец септември ще бъде организирана публична дискусия, на която 
да се обсъдят влезлите в сила разпоредби, както и въздействието на подзаконовите нормативни актове 
върху бизнеса и цялостното управление на отпадъците.  
„ЗУО е пример за несъвършен закон, който създаде повече критики и проблеми, отколкото 
решения", допълни и Чавдар Георгиев, заместник- министър на околната среда и водите.  
Иво Георгиев, председател на АРИ, представи резултатите от проучване сред фирмите в бранша, една 
година след влизане на ЗУО, в сила: 
- Преструктуриране на пазара, в полза на няколко големи фирми и организации, водещо до нарушаване 
на свободните пазарни и конкурентни отношения, предпоставка за картелни споразумения и за 
злоупотреби с монополно и господстващо положение, които унищожават малкия и среден бизнес, и 
пряко ощетяват гражданите на България. 
- Над 22 млн. лева блокирани в банките под формата на „банкови гаранции" в условията на финансова и 
икономическа криза (всяка фирма, за да получи разрешение трябва да внесе банкова гаранция от 25 000 
лева на РИОСВ и отделно по 5 000 лева за площадка) 
- Между 30 - 40 % намален оборот, отчитан от всяка фирма, в сравнение с 2011 г.; 
- Над 1500 затворени фирми и площадки или преминали в „сивата икономика"; 
- Над 2 милиона лева, щети, декларирани от бизнеса; 

http://news.ibox.bg/news/id_1044309244
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- Междуфирмена задлъжнялост; 
„Посочените проблеми, макар и неизчерпателно изброени, според нас, алармират за дисбаланс между 
законовите норми, целите на закона и дейностите по управление на отпадъците", обобщи Иво 
Георгиев и допълни, че „въведените редица законови изисквания са в тежест не само на бизнеса, но и на 
общините и на други обществени органи и институции, без да се посочат реални финансови източници за 
изпълнението им". 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Смениха шефовете на РИОСВ, Национални паркове и Басейнови дирекции 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Чистка се случва в Министерството на околната среда и водите. Освободени са директорите на всички 16 
регионални инспекции по околна среда, шефовете на трите национални парка - Рила, Пирин и Централен 
Балкан, и ръководителите на четирите регионални Басейнови дирекции за управление на водите у нас. 
Министър Искра Михайлова съобщи, че на работа остават само онези, които са били възстановени от 
съда заради неправомерно уволнение преди това. 
Основната причина за освобождаване на ръководителите в парковете Рила, Пирин и Централен Балкан е 
забавяне на Плановете за управление. Бавени са и всички проекти за водните басейни. 
Уволненията в регионалните дирекции у нас са заради неефективно изпълнение на проекти по 
оперативна програма "Околна среда". Контролиращият орган е констатирал нередности при провеждане 
на обществените поръчки, които са довели до финансови корекции, изплащани от националния бюджет. 
"Имам поредица от основания за решението си. Не взех това решение нито първата седмица, в която бях 
в министерството, нито в първия месец, а сега. Сериозно съм притеснена от начина, по който тези 
структури на министерството работят като бенефициенти на оперативна програма "Околна среда". 
Стигнахме до парадокса, че управляващият орган, който е в МОСВ, нарежда финансови корекции на 
структури на МОСВ", обясни тя решението си и добави, че финансови корекции се налагат, когато има 
нередности при провеждането на обществени поръчки. 
Като пример Михайлова даде наложена финансова корекция от 100 хил. лв. на проект за 1 млн. лв. на 
РИОСВ-Смолян. 
"Мисля, че е абсолютно недопустимо и е порочен кръг ние да финансираме проекти по оперативната 
програма и след това да възстановяваме част от сумите на тези проекти от националния бюджет", каза 
Михайлова. 
Като друго основание тя посочи получените през последните два месеца множество сигнали от бизнеса, 
неправителствени организации и граждани срещу работата на регионалните структури на МОСВ. Трето 
основание е наличието на "фрапантни примери за абсолютно разминаване в поведението, политиката и 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1124536
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вземането на решения между централното ръководство на министерството и някои от регионалните 
структури. 
Искра Михайлова увери, че предстоящите назначения ще бъдат прозрачни. Ще се взимат хора с опит, при 
това след конкурс. Ако сега се назначава някой, то ще е като временно изпълняващ длъжността. 
Условията за конкурса ще бъдат обявени през септември. 
 
 

Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Изнудвали фирма за скрап с проверки 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Мартин Антов е замесен в изнудването на софийски бизнесмен, ангажиран с разрушаването на 
фалиралия стъкларски завод "Диамант" в Разград. Димитров поел поръчката като подизпълнител на 
старозагорската фирма "Джапона", твърдят разследващи. Говори се, че той дължал пари на групировката 
известния бизнесмен Антон-Хамстера. Уговорката била с парите от старото желязо на "Диамант" да се 
издължат. Разрушителите обаче опитали да скрият част от оборотите и да дадат по-малко пари по 
сделката "работа срещу дълг". Когато се усъмнил в измамата, Хамстера пратил своя бодигард Мартин 
Антов да провери ситуацията. Софийската бригада имала помощник от Разград на име Радо. Те 
притиснали разградския бизнесмен Красьо Илиев, в чийто пункт се предавало желязото от разрушения 
стъклозавод. Сдобили се с документи за истинските обороти и започнали наказателната акция. Те 
изнудвали и Валентин Димитров на няколко пъти. Рекетът станал непоносим и бизнесменът подал сигнал 
в полицията. Жалбата за изнудването постъпила в МВР през декември 2010 година, а рекетът заради 
старото желязо вървял през лятото и есента на същата година. Валентин Димитров бил известен с 
прозвището Вальо Брадата. Когато историята с рекета срещу него придобила публичност, "Джапона" 
незабавно прекратили договора си с неговата фирма. 
 

 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-08-02&article=460193

