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Източник: tv7.bg 
 
Заглавие: Фирмите за рециклиране се надигат срещу закон 
  
 
 
Линк: http://tv7.bg/news/economy/374942.html   
 

Текст: 70% от съществуващите площадки и фирми за изкупуване на черни и цветни метали в 
България ще бъдат доведени до фалит, прогнозираха от Българската асоциацията по 
рециклиране. От бранша представиха възраженията си срещу новия проектозакон за управление 
на отпадъците. 

 
Той предвижда заменянето на лицензиите за рециклиране с разрешителни, които могат да 
бъдат отнемани много по-лесно. Планира се и площадките за отпадъци да се изграждат само, 
където са изготвени общи устройствени планове, а такива имат едва 30% от общините. Фирмите 
в бранша ще трябва също така да имат банкови гаранции, за да могат да рециклират цветни и 
черни метали. 

 
Така около 14 хиляди души могат да загубят работата си, а държавата да не получи приходите от 
данъците и таксите, които изплащат фирмите. Според бранша подменянето на лицензите с 
разрешителни за рециклиране на черни и цветни метали е в нарушение и на европейските 
директиви. 
 
Според новите текстове частните лица няма да получават възнаграждение при предаване на 
отпадъци за скрап. Всички тези мерки са насочени срещу кражбите на метали. От асоциацията по 
рециклиране обаче смятат, че трябва да се въведат още по-тежки санкции при нарушения, като 
например отнемането на лиценз при установени нарушения. 

  
 
 
 
Източник:  btvnews.bg 
 
Заглавие: България е на последно място в Европа по рециклиране на отпадъци 
 
Линк:  http://btvnews.bg/article/bulgaria/blgariya-e-na-posledno-myasto-v-evropa-po-retsiklirane-
na-otpadtsi.html   
 

http://tv7.bg/news/economy/374942.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/blgariya-e-na-posledno-myasto-v-evropa-po-retsiklirane-na-otpadtsi.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/blgariya-e-na-posledno-myasto-v-evropa-po-retsiklirane-na-otpadtsi.html
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Текст: България е на последно място в Европа по рециклиране на отпадъци. За следващите 8 години у 
нас трябва да се изградят модерни системи и да се оползотворяват минимум половината от изхвърлената 
пластмаса, стъкло и метал. 

Всяка година в България се генерират около 3 милиона тона отпадъци. У нас има 24 инсталации за 
сепариране, на които се отделят отпадъците за рециклиране от тези, които не могат да се използват 
повторно. Само 7 са организациите, които сепарират общия битов отпадък. Дневно в София изхвърляме 
1000 тона отпадъци. 

 В България няма информация за количеството рециклирани битови отпадъци. Данните на Евростат сочат, 

че в страната ни почти всичко отива на сметищата. Според новия ни закон за управление на отпадъците и 

европейските изисквания в страната, трябва да има модерни системи за третиране на отпадъци - 

съоръжения за компостиране и сепариране, нови депа. Трябва да се рециклира голяма част от 

отпадъците и да се депонира минимум.  

„Към момента са изградени 30 регионални системи, останалите подлежат на финансиране и изграждане”, 
обясни зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 

В момента се изграждат съоръжения в 12 региона, в оценка са проектите на още 6, но все още има 
общини, които нямат готови планове.  

 

 
 
 
 
Източник: varnautre.bg 
 
Заглавие: Площадки за опасни отпадъци никнат в петте района на Варна 
 
Линк:  http://www.varnautre.bg/2013/08/02/179944-
ploshtadki_za_opasni_otpadutsi_niknat_v_pette_rayona_na_varna  
 

Текст: "Екопак" прекратила договора си с "Титан" за разделно сметосъбиране, парафирала с друга фирма 

Площадки за събиране на опасни отпадъци ще изникнат в петте района на града, стана ясно на днешното 
заседание на комисията по благоустройство и комунални дейности. Администрацията ще трябва да 
предложи терени за тях - общинска собственост, а гражданите да ги ползват, за да не се смесва опасния 
боклук с останалите отпадъци. Става дума за живачни термометри, лакове и бояджийски материали, 
домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок, машинни 
масла и пр. 

http://www.varnautre.bg/2013/08/02/179944-ploshtadki_za_opasni_otpadutsi_niknat_v_pette_rayona_na_varna
http://www.varnautre.bg/2013/08/02/179944-ploshtadki_za_opasni_otpadutsi_niknat_v_pette_rayona_na_varna
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Ефективността на районните площадки обаче е доста съмнителна, тъй като липсата на депо за опасни 
отпадъци на територията на община Варна ще доведе до смесването им с общия боклук след 
извозването от районите.  

Сепариране на отпадъците във Варна се прави от май тази година на площадка в Западна промишлена 
зона, стана ясно още на заседание на комисията. След коментари от страна на съветниците, че града няма 
система за разделно сметосъбиране от страна на "Екопак", с която общината има договор, последваха и 
обясненията от администрацията в лицето на шефката на екоотдела Диана Кирчева.  

През 2011 година общината преподписала договора си с "Екопак" с продължителност до 2015-та. До 
април фирмата е работила с подизпълнител - "Титан АС", който е отговарял само за извозването на 
боклука. От май обаче от "Екопак" прекратили договора си с "Титан" и парафирали с друг подизпълнител. 

Новата фирма имала инсталация за разделно сметосъбиране, която се намира в Западна промишлена 
зона. Инсталацията действа и от 10 дни имаме достъп до маршрута на камионите, в които има GSP, 
увериха от общинската администрация. Освен това "Екопак" освен цветните контейнери за разделно 
събиране, вече разставяла и допълнителни - за хартия, различна от опаковките, обяви още Кирчева.  

30 тона дневно бил капацитетът на площадката. По данни на "Екопак" за последното тримесечие са 
обработени 450 тона боклук, 240 от които са разделно събрани суровини.  

Изнесените данни, явно напълно непознати за съветниците ги накараха да вземат решение, с което 
администрацията да изготви цялостен докалд за разделното сметосъбиране и фирмата-подизпълнител, 
която се занимава с него.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: segabg 
 
Заглавие: Софийският завод за отпадъци е в ръцете на съда 

Общината ще загуби 200 млн. лв. от ЕС, ако не започне да строи до края на годината 

 

Линк http://www.segabg.com/article.php?id=659991   
 
Текст: Върховният административен съд (ВАС) е насрочил делото за конкурса за изпълнител на 
софийския завод за боклук на 18 септември. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
отмени класирането, след като дисквалифицирани участници обжалваха определянето на гръцкото 

http://www.segabg.com/article.php?id=659991
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обединение "Актор Хелектор" за победител.  
 
Стигането до съд все повече скъсява сроковете за усвояване на европейски средства и прави 
перспективите за реализиране на завода все по-нереални. Преди ден министърът на околната среда и 
водите Искра Михайлова съобщи пред БНР, че страната ни може да загуби 200 млн. лв., ако до края на 
годината Столичната община не започне строителството. На този фон кметът на София Йорданка 
Фандъкова неведнъж помоли да не се спекулира по темата, но не е ясно откъде идва оптимизмът й. За 
съоръжението се говори повече от 13 години, а пред него все изникват проблеми, които правят 
построяването му невъзможно.  
 
Срокът за проектиране и строителство на завода е 19 месеца и отделно за изпитания е нужна една година 
- това прави 31 месеца. По информация на общината, за да може София да получи финансирането, 
строителството трябва да е приключило до средата на 2015 г. Ако това е така, дори и да започне сега, 
времето пак едва ли ще стигне, тъй като до края на 2015 г. има 28 месеца.  
 
Около поредната сага с конкурса нито кметът, нито зам.-кметът по екологията Мария Бояджийска дадоха 
обяснение как ще процедира общината, за да не се изгубят парите. По техните думи единственото важно 
нещо е да няма съмнения за злоупотреби, а дали ще има завод или не, никой не казва.  
 
АРГУМЕНТИ 
 
КЗК върна конкурса с аргумент, че общината е отстранила един от участниците без аргументи, както и че е 
класирала незаконно "Актор-Хелектор" АД. Производството беше образувано по жалби на кандидатите 
ВСМ-СПХ и "Станилов-Данеко" ДЗЗД. От комисията установиха още, че победителят не е показал 
документи за друг подобен проект, което да докаже неговата работа. ВСМ-СПХ предложи най-ниска 
ценова оферта - 163 млн. лв., а София избра най-високата - 213.4 млн. лв. "Класираният на първо място 
участник е предложил доказано най-ниските разходи за експлоатация и обработка на отпадъците. 
Участникът е предложил по-висока стойност за строителство на завода, но е доказал чувствително по-
ниски разходи за преработката на отпадъците", пише в съобщението на общината, с което обяви 
победителя в началото на май. 
 
 
 
 
 
 
 
 


