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Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Бизнесът: законът за отпадъците не реши належащите проблеми 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Една година след приемането на Закона за управление на отпадъците голяма част от проблемите, които 
се очакваше да бъдат решени, все още остават като сериозни пречки пред предприятията и 
оторизираните оператори за оползотворяване на отпадъците. Това гласи становището на Българска 
стопанска камара, което тя разпространи до медиите в опит да комуникира към правителството нуждата 
от промяна на ситуацията. Ето какво още гласи становището: 
 •   Режим на управление на т.нар. „масово разпространени отпадъци“. 
Запазеният статут на организациите за оползотворяване, като им се забранява да разпределят 
печалба, е в противоречие с функционирането им в конкурентен режим. Това създава проблеми с 
фактическото изпълнение на целите за разделно събиране и намаляване на потоците отпадъци за 
депониране. Следва да бъде възприет чисто пазарният принцип и конкуренцията или обособяването 
на една организация за оползотворяване за съответните масово разпространени отпадъци като 
организации на публичното право. Издаването на разрешенията за функциониране на организациите 
по оползотворяване остава под контрола на МОСВ. В същото време основната функция на 
министерството е провеждането на политика по опазване на околната среда, а не администрация 
на контрола, санкциите  и разрешителните. С приемането на новите текстове продължава липсата 
на ясни правила за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на дейностите по 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Въведените банкови гаранции за всички фирми за 
оползотворяване на отпадъците доведе до преминаването на голяма част от по-малките от тях в 
сивия сектор и до монополизиране на дейностите. Функционирането на фирмите се усложнява и от 
възможността за предварителното усвояване на банковите гаранции без да има влязъл в сила акт 
при това за незначителни нарушения на изискванията. Остават неясни и задълженията на 
предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда спрямо фирми, които са 
заплатили изцяло размера на продуктовите такси. 
 •   Управление на битовите отпадъци. 
С приетия закон отново не се решават проблемите при определяне на таксата „битови отпадъци“ в 
съответствие с европейския принцип „замърсителят плаща”. Запази се старият режим, заложен в 
Закона за местните данъци и такси, според който общините имат възможността да определят 
таксата като втори имотен данък и без връзка с количеството генерирани и третирани битови 
отпадъци. Така икономическата връзка между количеството отпадъци и таксата за услугата по 
тяхното събиране, извозване и третиране (депониране) е прекъсната. Приемането на Наредбата за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията за депониране 
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на отпадъци налага още по-наложително предприемането на промени в законово определената 
основа за формиране на такса битови отпадъци. 
•   Управление на опасните отпадъци. 
Натрупаните проблеми с управлението (третирането) на опасните и промишлените отпадъци не 
получиха своето решение, тъй като не са определени стимули за инвестициите в 
инфраструктурата за тяхното третиране. 
 •   Управление на отпадъците от черни и цветни метали 
Наред с банковите гаранции, важен проблем пред дейностите с отпадъците е влизането в сила на 
изискването за безвъзмездното предаване на общински площадки на разделно събрани от 
домакинствата отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, което 
не решава въпроса с ефективното им събиране и оползотворяване. Безвъзмездното събиране 
противоречи на икономическата логика и не стимулира намаляването им в бита. Важно е да се 
отбележи, че до влизането в сила на това изискване, общините с над 10 хил. жители трябва да имат 
определени площадки, които са в съответствие с изискванията на законодателството. При 
влошеното състояние на общинските финанси, срокът за изпълнението на това изискване на ЗУО 
няма да бъде спазен. 
 Като цяло ЗУО не създава необходимите условия за прилагане на йерархията при управление на 
отпадъците и изпълнение на количествените цели за оползотворяване и рециклиране. Това налага 
иницииране на обсъждане със заинтересованите страни и браншови организации за подготовка на 
промени за решаване на съществуващите проблеми. 

 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Йорданка Фандъкова: Над 9 тона от опаковки са събрани в „Овча Купел” за първия 
месец от проекта за събиране на отпадъците 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
В район „Овча Купел” са разположени 48 точки за събиране на отпадъци, контейнери за стъкло, 
пластмаса и хартия. Раздадени са и на 14 домакинства чували и контейнери за събиране на отпадъци, 
съобщиха от пресцентъра на Столична община. Системата за разделно събиране включва не само 
отпадъци от опаковки, но и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от 
домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено 
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Столична 
община. 
До края на октомври зоните на жилищните комплекси в район „Овча Купел” ще бъдат обслужвани чрез 
128 бр. точки за събиране на отпадъци. С реализирането на този пилотен проект се очаква обхващането 

http://www.focus-news.net/?id=n1822500
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на почти всички домакинства в крайградските зони, както и отделянето на подлежащите на рециклиране 
отпадъци още на мястото на генерирането им. Чрез изпълнението на проекта се предвижда през 2017 г. в 
район „Овча Купел” 26% от генерираните отпадъци да бъдат събрани при източника, а в район 
„Кремиковци” 22%. 

 
Източник: haskovonews.com 
 
Заглавие: Наказателни постановления на обща стойност 7 000 лв. е издала РИОСВ – Хасково 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
През месец август експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 129 проверки на 127 обекта. Дадени са 44 
предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. 
Съставен е един акт, наложени са две санкции за 6 335 лв. и са издадени три наказателни постановления 
на обща стойност 7 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни 
постановления, включително от предходни периоди е 6 315,65 лева, съобщават от регионалната 
екоинспекция в Хасково. 
Наложени са текущи санкции на „Каменица“АД – Хасково, и на „Неохим“АД – Димитровград, за изпускане 
на отпадъчни води, неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения. 
Издадено е наказателно постановление на Общинско депо с.Добрич, общ. Димитровград, на стойност 3 
000 лв. за обезвреждане на битови отпадъци на депо, което не отговаря на нормативните изисквания на 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). С 3000 лв. е глобена и димитровградска фирма за съхраняване 
на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място. 
На Зеления телефон през месеца са постъпили 17 сигнала, 8 от които за бедстващи и паднали от гнездата 
си щъркели, което е характерно за сезона. Птиците са изпратени за лечение в Спасителния център за диви 
животни в Стара Загора. 

 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: 16 тона мед, 350 кг.сребро, 34 кг.злато 
 
Линк: 
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Текст: 
 
Ценните метали от старите ни мобилни телефони и компютри се извличат в други държави в Европа. 
Фирмите, които рециклират излезлите от употреба елуреди у нас, нямат разрешително да извличат 
златото и среброто от тях. Отпадъците се разглобяват и разделят на фракции. Част от тях като пластмаса, 
стъкло и метал остават в страната, а алуминият, златото и среброто се изпращат в преработващи центрове 
в Централна Европа.От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед, 350 кг сребро и 34 кг злато. 
Освен тях обаче в старите телефони и компютри има и вредни за здравето елементи. Кадмият се съдържа 
в батериите на лаптопите и е едно от шестте токсични вещества, забранени с евродиректива. 
Изолацията от поливинилхлорид (PVC) в старите монитори също е вредна. При изгаряне или неправилно 
депониране PVC освобождава диоксините и уврежда репродуктивната и имунната система, 
предупреждават специалистите. Живакът, който се използва в осветителните тела и плоските дисплеи, 
може да причини увреждане на нервната система, бъбреците и мозъка. 
Миналата година ЕС прие директива, според която през 2016 г. 45% от произведеното електрическо и 
електронно оборудване трябва бъде събирано от фирмите за рециклиране. 

 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Радиоактивна ампула открита в камион за скрап в Бургас 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Вечерта на 27август аварийният център на АЯР е бил светкавично уведомен, че в Централната алармена 
система на ГКПП Пристанище Бургас е получен сигнал за повишено ниво на радиация. Тя идвала от 
влизащ в пристанището влекач, натоварен със скрап. Автомобилът веднага е спрян, изолиран и са 
започнали спешни мерки за обезопасяването му. 
При извършената вторична проверка служители от Гранична полиция успели да установят източника на 
радиация – той се намирал в бала от пресован железен скрап. Направените измервания около 
транспортното средство са отчели стойности на мощността на дозата, съответно 0,3 µSv/h на 3 m и 9,3 

http://scrap-bg.com/8280/
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µSv/h на 50 cm. При направения полеви гама-спектрометричен анализ е установено наличието на 
радионуклида Cs-137 (цезий-137). 
На 28 август на мястото е бил сформиран специализиран екип с представители на Регионална дирекция 
“Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас и Регионална здравна инспекция – Бургас. 
Радиоактивният източник - алуминиева ампула с цилиндрична форма и приблизителни размери – 
диаметър около 20 мм и дължина около 50 мм - е бил отделен от балата скрап. На 20 cm от него са 
измерени стойности на мощността на дозата около 400 µSv/h. 
Опасната ампула е поставена в оловен контейнер и е прибрана за временно безопасно съхранение в 
помещение на МВР. По-късно тя ще бъде предадена в СП “ПХРАО – Нови хан” към ДП “РАО” за 
дълготрайно съхранение. Измерената мощност на дозата на повърхността на контейнера е около 6 µSv/h. 
След дозиметрична проверка останалият скрап е освободен. Няма данни за облъчени лица и 
замърсяване на околната среда, твърдят от Агенцията за ядрено регулиране. 
 


