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Текст: 
 
41% от електрическите отпадъци у нас трябва да се рециклират до 2016 г. Това става ясно от проект на 
наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, качен на страницата на 
екоминистерството. През 2020 г. количеството на преработваните електроуреди трябва да достигне 65%. 
Целта на наредбата е да се постигне по-добро събиране, рециклиране или подготовка за повторна 
употреба на старото електрическо оборудване. Проектът е разработен заради изискването нашите 
правила да се съгласуват с европейските изисквания в тази сфера. Срокът за транспониране на 
евродирективата е до 14 февруари 2014 г. 
След влизане в сила на наредбата магазините, които продават електротехника на търговска площ, по-
голяма или равна на 400 квадратни метра, ще трябва например да приемат безплатно малките по размер 
стари електрически уреди (не по-големи от 25 сантиметра). Променя се и размерът на продуктовата такса 
за изделия, от които се образуват масово разпространени отпадъци. Единичният размер на таксата за 
периода от 2014 до 2017 г. за големи уреди за охлаждане като хладилници, замразители и др. се 
регламентира на 1.55 лв. за килограм. За перални, печки, сушилни, съдомиялни, микровълнови печки, 
вентилатори радиатори размерът е 0.90 лв. на килограм. Малките домакински уреди като тостери, 
фритюрници, прахосмукачки ще се таксуват с 3.35 лв. Таксите за информационно-технологично 
оборудване и фотоволтаични панели стават 1.95 лв. за килограм, а за осветителни тела варират от 3.35 лв. 
до 4.25 лв. за килограм. 
 
Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Екоминистерството поема обществените поръчки на регионалните си звена 
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Текст: 
 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) планира да поеме обществените поръчки от името 
на повечето от подопечните си звена. Ведомството ще организира и изпълнява провеждането на 
процедурите в регионалните инспекции по околната среда, в дирекциите на националните паркове, в 
Басейновите дирекции и в Изпълнителната агенция по околна среда. Това става ясно от публикувания за 
"консултации с обществеността" проект на постановление за изменение на устройствения правилник на 
ведомството. 
МОСВ ще надзирава процедурите, когато източникът за финансирането им е бюджетът на 
министерството. С тези функции ще се заеме дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени 
поръчки" (ПНООП) и в частност отдел "Обществени поръчки". Съставът на дирекцията ще нарасне с трима 
души. 
Министърът на екологията Искра Михайлова ще се сдобие и с още един заместник. В момента заместник-
министрите са двама - Дин Онбаши от ДПС и Чавдар Георгиев, който вече бе на този пост по времето на 
тройната коалиция и си "спечели" недоволството на еколозите заради подписването на скандалния общ 
устройствен план на Царево. Засега не се знае какви функции ще изпълнява навият заместник-министър. 
В текстовете на проекта се посочва само, че при разработването на проекти на нормативни актове и при 
изпълнение на правомощията си министърът ще има нужда от трима заместници. 
В новия устройствен правилник отпада изискването за висше образование по право за длъжността 
"главен секретар", която е на първо място в чиновническата йерархия. Промяната имала за цел 
заемането на длъжността да е в "съответствие с принципите на добра държавна служба, като се 
осигурява еднакъв достъп на кандидатите без ограничение на права или привилегии". Все пак за поста е 
нужна магистърска степен. 
Предвижда се още министърът да може да назнача съветници по различни въпроси на трудов договор, 
както и да ги уволнява по своя преценка. Към този момент министър Михайлова има един съветник - 
Боянка Георгиева, която консултира министъра по теми, свързани с европейската програма. 
Чиновническите промени обхващат различни дирекции, като общата численост на служителите в МОСВ 
се свива с 14 души - от 450 на 436. Това щяло да доведе до подобряване на организацията на работа на 
министерството. Най-много хора - 14, ще бъдат отстранени от дирекция "Европейски и международни 
проекти". Свива се и политическият кабинет с трима души. Ще бъдат назначени общо 9 души в 
дирекциите ПНООП, "Бюджет, финанси и счетоводство" и "Стопанска дейност, човешки ресурси, 
канцелария и информационно обслужване". 
 
Източник: dnevnik.bg 
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Текст: 
 
Албанското правителство прие вчера решение за внос на 4000 тона отпадъци годишно, главно от 
Македония и Косово, но и от някои страни от Европейския съюз, съобщи БТА. 
Решението се отнася за отпадъци от полиетилен, за чийто внос е упълномощена фирма "Еверест ИЕ". 
В началото на този месец албанското правителство прие решение за внос на 600 тона отпадъци от 
полиетилен от Гърция и 2000 тона метални отпадъци от Италия. Същевременно кабинетът е 
упълномощил фирмите "Пластика Албания" и "ВАЛЕ Рисайклинг" за внос и рециклиране на отпадъците. 
Решенията на отиващото си правителство на Демократическата партия, която изгуби на парламентарните 
избори на 23 юни, бяха разкритикувани остро от Социалистическата партия на Еди Рама. 
Социалистите, които след формирането на парламента през септември ще съставят новото правителство, 
смятат, че решенията на стария кабинет в самия край на мандата му са тенденциозни, като се има 
предвид, че президентът Буяр Нишани насрочи за 22 декември референдум за вноса на отпадъци за 
рециклиране. 
 


