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Източник: akcent.bg 
 
Заглавие: Наближават сроковете за подновяване на банковите гаранции за търговия с 
отпадъци черни и цветни метали 
 

Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 
трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди 
изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ.  
За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова 
гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Гаранциите се 
учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която 
възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. 
При непредставяне на подновените банкови гаранции, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издадените 
разрешения. 
При констатиране на нарушения в условията на разрешителните, контролният орган, издавайки 
наказателно постановление може да се възползва от банковата гаранция до размера на 
административно-наказателната мярка. 

 
Източник: fakti.bg 
 
Заглавие: Такса смет скача с 30-40%, ако не се замрази таксата за депониране, алармира 
НСОРБ 
 
Линк: 
 

 

http://www.akcent.bg/site/news.php?item=11737
http://fakti.bg/biznes/75870-taksa-smet-skacha-s-30-40-ako-ne-se-zamrazi-taksata-za-deponirane-alarmira-nsorb
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Текст: 
 
Има опасност догодина такса смет да скочи с 30-40 процента в част от общините, ако не бъде замразен 
размерът на т.нар. наказателна такса за депониране. За това алармира в ефира на Дарик изпълнителният 
директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова. 
Тя обясни, че след като тази година таксата за депониране е била повишена от 3 лева на 15 лева за тон 
боклук, за догодина действащата наредбата предвиждала санкцията да стане 35 лева на тон. Затова и от 
сдружението призовават за замразяване на размера на тази такса до 2016 г. и за промяна в Закона за 
управление на отпадъците. 
Този отдавна скроен Закон за управление на отпадъците даде възможност на двама министри с наредби 
да удвояват и утрояват размера на тази така наречена наказателна такса „депониране", каза Чавдарова. 
Тя поясни, че идеята преди години е била, че тази такса да мотивира кметовете да намалят количествата 
отпадъци, които возят за депониране. „Но въпросът с преработката е въпрос на пазар, мощности и на 
друг тип отношение. Не само на санкции", категорична е Чавдарова. 
Преживяхме рязък скок, вдигнахме такса "депониране" по наредбата от 3 лв. на тон на 15 лева на тон, 
което общините трудно преглътнаха и това породи много голямо напрежение, каза изпълнителният 
директор на НСОРБ. Сега по новата наредба, която новото правителство и новият министър не смятат да 
променят, се предвижда такса "депониране" от 15 лв на тон да стане 35 лева на тон, каза още Гинка 
Чавдарова и допълни, че няма кой да плати тези пари, а общините не могат да намалят количествата 
боклук за депониране, „освен ако не започнем някъде тайно да го ровим и водим в нарушение на всички 
правила". 
На въпрос това с колко би повишило такса смет, Чавдарова коментира, че ще е различно за различните 
общините, но не по-малко от 30-40 на сто. 
Предложението на общините е било такса „депониране" да се замрази на 15 лева на тон, което е сложно 
за тях, но да стои като санкция и натиск, до провеждането на всички мерки по новата оперативна 
програма или до 2016 година и след това да се мисли по въпроса. 

 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Направена е първа копка на Регионалното депо в село Стожер, Добричка област 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Направена е първа копка на Регионалното депо в село Стожер, Добричка област, с което е дадено 

началото на строителните дейности за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 

http://www.focus-news.net/?id=n1822900
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регион Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Съоръжението ще обслужва девет 

общини партньори – Добрич, Добричка, Каварна, Тервел, Балчик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла и 

община Никола Козлево, която се намира на територията на Шуменска област. Регионалното депо е само 

един от четирите обекта по проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Добрич”. Площта на депото трябва да бъде 217 дка, в землището на село Стожер. Планираният 

период на експлоатация е 30 години. Общата стойност на обекта е 12 967 890,20 лв. без ДДС. 

„Строителните работи са започнали на 30 юли, ще бъдат с продължителност 22 седмици”, съобщи 

Теодора Петкова, главен еколог на Община град Добрич и координатор по проекта. Самият проект се 

реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.”, общата му стойност е 38 877 375,67 

млн. лв. Финансирането е със средства на Европейския съюз и държавния бюджет. През декември 

миналата година в Министерство на околната среда и водите кметът на Добрич Детелина Николова и 

министър Нона Караджова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проекта по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по 

Оперативната програма. Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с останалите 8 

общини и Сдружението с нестопанска цел - СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич”. Проектът 

се осъществява с няколко основни цели – екологично и устойчиво третиране на отпадъците в 

добруджанския регион; подобряване показателите на компонентите на околната среда; създаване на 

възможност за предварително оползотворяване на отпадъците. Усилията също са насочен към 

изграждане на социално поносима за населението система за обезвреждане на неопасни битови 

отпадъци. Другите обекти по проекта са път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни 

станции за отпадъци - в Тервел и Балчик. Инвестициите ще бъдат направени на територията на три 

общини - Добричка, Тервел и Балчик. Строителството на регионалното депо в село Стожер включва 

усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения; изграждане на първа клетка 

на площ от 30030 м2, с обем 240000 м3 и капацитет за депониране на 240000 тона отпадъци, изграждане 

на площадкова инфраструктура и оборудване, изграждане на собствен водоизточник, изграждане на 

инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41200 т/год., изграждане на 

съоръжение за компостиране с капацитет до 15000 т/год., изграждане на съоръжение за третиране на 

строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15000 т/год. и изграждане на склад за 

временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет съгласно КР 255 т/год. 

Източник: agro.bg 
 
Заглавие: Одобрена е оптимизация на администрацията на МОСВ 
 

Линк: 
 

 

http://www.agro.bg/news/article44825.html
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Текст: 
 
С промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите правителството 
направи вътрешно преструктуриране и оптимизация на щатовете в администрацията на ведомството. 
Общата численост на персонала е намалена от 450 на 436, като 10 от освободените 14 щата ще преминат 
към новото Министерство на инвестиционното проектиране. 
Вътрешната щатна оптимизация се налага поради отпадане на функции на някои от дирекциите и 
необходимост от укрепване капацитета на други. Най-значително е намалението на числеността на 
дирекция „Европейски и международни проекти” с оглед на приключването на проектите, финансирани 
от ИСПА/Кохезионен фонд. В същото време се разширяват компетенциите на дирекция „Правно-
нормативно обслужване и обществени поръчки”, което налага увеличаване на щатовете в нея. 
Увеличение на отговорностите и на щатовете има и в дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, 
канцелария и информационно обслужване”, която отговаря за реализирането на мерките от пътната 
карта към Стратегията за електронно управление в сектор Опазване на околната среда на Република 
България, както и за ефективното управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на 
министерството. 
Политическият кабинет се намалява с три щатни бройки. С цел подпомагане на работата му се създава 
възможност по определени въпроси министърът да назначава към него съветници по трудово 
правоотношение. Заместник-министрите се увеличават от двама на трима. 

 


