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Източник: mediapool.bg
Заглавие: Фирмите за скрап отчетоха срив на бизнеса си
Линк:

Текст:
Година след въвеждането на административни тежести за фирмите, събиращи отпадъци от черни и
цветни метали, чиято цел бе да спрат кражбите от инфраструктурните мрежи, рециклиращият бизнес
отчете, че над два пъти и половина са намалели отговарящите на законовите изисквания площадки за
изкупуване на скрап, а над 22 млн. лв. стоят блокирани като банкови гаранции в полза на
екоминистерството. Около 1500 площадки са отишли в сивия сектор, регистрирайки се като автоморги и
пунктове за изкупува на хартия и амбалаж, но продължават да се занимават незаконно и с метали, без
обаче да плащат обезпечения за дейността си.
Това сочат обявени в понеделник данни на Българската асоциация по рециклиране (БАР), според която
сега действащият у нас Закон за управление на отпадъците е един от най-ярките негативни примери за
регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти.
Организацията припомня, че с влезлите през миналата година законови поправки преди започване на
дейност всяка рецикрилаща фирма трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лв. пред всяка
регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия работи, и по 5 000 лв. за
всяка площадка. Според асоциацията, това е довело до рязко намаляване на местата, където могат да
бъдат предавани отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от всички РИОСВ, към
момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на
законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил
2372, по данни на Министерството на икономиката и енергетиката.
"Голяма част от "закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция", посочват от БАР.
Рязкото намаляване на броя нa площадките за изкупуване на черните и цветни метали е предпоставка за
образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, допълва организацията. Според
нея законовите промени противоречат на европейските изисквания, според които е необходимо
икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с
което ще се избегне замърсяването на околната среда.
Асоциацията повдига въпроса и с предвиденото в закона за управление на отпадъците изискване след 13
юли 2014 г. предаването на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица се
извършва безвъзмездно само на общинските площадки и готовността на общините да организират такива
площадки. БАР припомня, че общините не бяха готови да осигурят или организират разделното събиране
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на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради от 1 януари 2013 г.
"Трябва да се отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат
съвсем онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки",
пише в съобщението на асоциацията.
Според нея законовите рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на рециклиращите
компании с 30-40% спрямо 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на Закона за управление на отпадъците може да се посочи
още, че бизнесът декларира над 2 млн. лв. щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и
невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити, посочва още БАР.
Източник: money.bg
Заглавие: Какво се промени в сектора след новия Закон за рециклиране на отпадъците
Линк:

Текст:
С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци
(ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с
административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали,
дейността на организациите по оползотворяване и дейностите по управление на отпадъците от
общините. Сега действащият Закон е един от най-ярките негативни примери за регулация, която
отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти, отбелязват от
Българската асоциация по рециклиране.
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в
банките под формата на „банкови гаранции" в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма
трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което
фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на
принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна
за обезпечаване на дейността на фирмата.
Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци
от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани
отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на
площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания
е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).
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Голяма част от „закритите" 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала
3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема отпадъци от 8267 души) е
предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно
противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед подобра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната
среда.
Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които
трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни
метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки.
Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за
събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират
разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също
така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото
тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.
Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2
млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да
обслужват своите кредити.
Източник: inews.bg
Заглавие: Над 22 млн. лв. в сектора на отпадъците са блокирани като гаранции
Линк:

Текст:
Действащият Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ е пример за регулация, отблъскваща
инвеститорите и затрудняваща дейността на стопанските субекти, се посочва в позиция на Българската
асоциация по рециклиране /БАР/ по повод навършването на една година от влезлите в сила
законодателни промени в сектора.
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Преди започване на дейност, фирмите трябва да представят банкова гаранция по 25 000 лева пред всяка
регионална екоинспекция на територията, на която ще осъществяват дейност, както и по 5 000 лева за
всяка площадка, съобщава БТА.
Така към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на банкови гаранции в сектора,
посочват от БАР. Банковите гаранции и административните тежести са довели до намаляване на
площадките за предаване на черни и цветни метали.
Площадките, които отговарят на законовите изисквания към момента са 889, при 2372 към януари 2012 г.,
допълват от БАР. Голяма част от закритите площадки са в "сивия" сектор, а по-малкият им брой е
предпоставка отпадъците да се изхвърлят на нерегламентирани сметища.
Представителите му твърдят още, че законовите рестрикции са станали причина за намаляване на
оборота на компаниите с 30-40% спрямо 2011 г., както и за освобождаването от работа на над 10 000
души.
От бранша искат промени в ЗУО и намаляване на банковите гаранции до 10 хил. лева. Преди месец от
МОСВ заявиха готовност да организират публична дискусия за предстоящите промени
в законодателството.
Източник: bulgariautre.bg
Заглавие: Какво се промени в сектора след новия Закон за рециклиране на отпадъците
Линк:

Текст:
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци.
С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци
(ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с
административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали,
дейността на организациите по оползотворяване и дейностите по управление на отпадъците от
общините, пише money.bg. Сега действащият Закон е един от най-ярките негативни примери за
регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти,
отбелязват от Българската асоциация по рециклиране.
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в
банките под формата на „банкови гаранции" в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма
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трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което
фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на
принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна
за обезпечаване на дейността на фирмата.
Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци
от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани
отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на
площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания
е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).
Голяма част от „закритите" 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала
3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема отпадъци от 8267 души) е
предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно
противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед подобра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната
среда.
Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които
трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни
метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки.
Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за
събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират
разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също
така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото
тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.
Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2
млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да
обслужват своите кредити.
Източник: 3e-news.net
Заглавие: Срив в рециклиращия сектор след новия закон
Линк:
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Текст:
Спадът на оборотите на рециклиращите компании с 30 – 40 % спрямо с 2011 г., освобождаването от
работа на над 10 000 човека в сектора и преминаването на 1500 площадки в сивия сектор- това са част от
негативните резултати от влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците, според
Българска асоциация по рециклиране. Други "удари", нанесени от промените са декларираните над 2
млн. лева щети от бизнеса, високият процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможността на
компаниите да обслужват своите кредити.
Всички тези проблеми идват от промените в Закона за отпадъците, които регламентират
административни тежести особено за отпадъците от черни и цветни метали и за оползотворяване и
управление на отпадъците от общините. Тази неблагоприятна среда кара новите инвеститори да отказват
да работят у нас, а вече работещите стопански субекти да се затрудняват.
Като ненужна административна тежест от Асоциацията посочват изискването за предоставяне на банкова
гаранция при подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. Данните
сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на "банкови гаранции" в
сектора. Преди фирмата да започне дейността си, тя е длъжна да представи задължителни банкови
гаранции- 25 000 лв. пред всяко РИОСВ на предвидената територия, и по 5 000 лв. за всяка площадка.
Гаранциите се издават в полза на Министерството на околната среда и водите, което предполага, че една
банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна за обезпечаване на дейността на фирмата.
Тази тежест е намалила значително местата за предаване отпадъци от черни и цветни метали, като по
информация от РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни
метали, отговарящи на законовите изисквания е 889. През януари 2012 г. техният брой е бил 2372 по
данни на Министерството на икономиката и енергетиката.
Асоциацията твърди, че строгите изисквания на закона са закрили тези 1500 площадки и те вече са
преминали в сивия сектор. Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и
пластмаса, за което не се изисква внасяне на банкова гаранция. Рязкото намаляване на броя нa
площадките пък е предпоставка за образуване на нерегламентирани сметища, защото една площадка в
момента обслужва 8267 души, а към януари миналата година една площадка е приемала отпадъци от
3086 човека.
Този проблем пък е в противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно отпадъците, защото в тях се посочва именно икономическото стимулиране на
гражданите за по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци. От БАР заклеймяват сега
действащият закон като "един от най-ярките негативни примери за регулация".
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Източник: fakti.bg
Заглавие: Какво се промени в рециклиращия сектор
Линк:

Текст:
С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци
(ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с
административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали
(ОЧЦМ), дейността на организациите по оползотворяване (ООп) и дейностите по управление на
отпадъците от общините. Сега действащият закон е един от най-ярките негативни примери за регулация,
която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти. Това коментират
от Българска асоциация рециклиране.
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в
банките под формата на „банкови гаранции“ в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма
трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което
фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на
принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна
за обезпечаване на дейността на фирмата.
Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци
от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани
отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на
площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания
е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).
Голяма част от „закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала
3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души) е
предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно
противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-
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добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната
среда.
Всичко това е в пълно несъответствие със заложените промени в Закона за управление на отпадъци,
които трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и
цветни метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските
площадки. Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински
площадки за събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или
организират разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от
ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се
отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем
онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.
Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 –
40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2
млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да
обслужват своите кредити.

Източник: moreto.net
Заглавие: Новият Закон за управление на отпадъците – какво се промени в рециклиращия сектор
Линк:

Текст:
С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци
(ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с
административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали
(ОЧЦМ), дейността на организациите по оползотворяване (ООп) и дейностите по управление на
отпадъците от общините. Сега действащият ЗУО е един от най-ярките негативни примери за регулация,
която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти.
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в
банките под формата на „банкови гаранции“ в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма
трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което
фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на
принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна
за обезпечаване на дейността на фирмата.
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Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци
от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани
отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на
площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания
е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).
Голяма част от „закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала
3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души) е
предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно
противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед подобра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната
среда.
Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които
трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни
метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки.
Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за
събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират
разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също
така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото
тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.
Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 –
40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2
млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да
обслужват своите кредити.
Източник: sliven.net
Заглавие: Новият закон за управление на отпадъците – какво се промени в рециклиращия сектор
Линк:

Текст:
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С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци
(ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с
административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали
(ОЧЦМ), дейността на организациите по оползотворяване (ООп) и дейностите по управление на
отпадъците от общините. Сега действащият ЗУО е един от най-ярките негативни примери за регулация,
която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти.
Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е
изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на
разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в
банките под формата на „банкови гаранции“ в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма
трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което
фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на
принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна
за обезпечаване на дейността на фирмата.
Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци
от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани
отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на
площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания
е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).
Голяма част от „закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е
именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции.
Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се
изисква внасянето на банкова гаранция.
Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала
3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души) е
предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно
противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед подобра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната
среда.
Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които
трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни
метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки.
Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за
събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират
разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също
така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото
тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.
Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 –
40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.
Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2
млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да
обслужват своите кредити.
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Източник: elektrotransportsf.com
Заглавие: Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
Линк:

Текст:
“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества
и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на
директорите, взето с протокол № 248 по точка 2/ 02.09.2013г. обявява търг с тайно наддаване за
продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
Търгът ще се проведе на 25.09.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от МРС: 24 558,95
лв.; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от тягови двигатели: 161 621,50 лв.; Обособена позиция 3 Продажба на скрап от релси: 88 000,00 лв.
Размерът на депозита за участие в търга е както следва:Обособена позиция 1– Продажба на скрап
от МРС: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на тягови двигатели: 4000.00
лева (четири хиляди лева) и Обособена позиция 3 продажба наЖелязо от релси: 3000.00 лева (три хиляди
лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу",
разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на
дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в
"Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC:
SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията
може да се закупува до 16,00 ч. на 24.09.2013г., в сградата на Централно управление на “Столичен
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 24.09.2013г., включително.
Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
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Източник: stroitelstvo.info
Заглавие: Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столична община:
Предварителното третиране на отпадъците намалява разходите на общините за депониране
Линк:

Текст:
Г-жо Бояджийска, как мога да бъдат стимулирани българските общини да рециклират, вместо да
депонират?
- Приоритет в политиката на Столична община е намаляване на отпадъците за депониране. Отчисленията,
които плащат общините за депониране на отпадъци на тон, нарастват от 15 лв. за тон през 2013 г. на 35
лв. за тон през 2014 г. до 95 лв. на тон за 2020 г. и всяка следваща година съгласно проекта на Наредба за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци.
Общините могат да бъдат стимулирани да рециклират, в случай че извършвайки дейности по
предварително третиране на отпадъците, постигат изпълнение на определени цели за оползотворяване и
намаляване количествата на депонираните отпадъци. Размерът на отчисленията за битови отпадъци се
намалява, когато целите в съответния регион са изпълнени от общините:
- с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО
- с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци,
определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО.
Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо едно от друго.
В резултат на дейностите по предварително третиране и увеличаване на количествата отпадъци,
предадени за рециклиране и оползотворяване, е постигнато значително намаляване на количеството на
битови отпадъци, предназначени за депониране.
За 2012 г. организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столична община е в
договорни взаимоотношения, са събрали и предали за оползотворяване 5 621 998 кг отпадъци от
опаковки, което е незадоволително.
За да организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране, СО
планира да сключи нови договори при условия и ред, определени с решение на общинския съвет. В тази
връзка е сформирана работна група за изготвяне на предложение до Столичния общински съвет за
определяне на условията и реда за сключване на договори за разделно събиране отпадъци от опаковки и
отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Отправени са предложения до
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за разработване на програми за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за
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обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за 5 годишен период.
Предвижда се тази програма да бъде неразделна част от новите договори след приемане от Столичния
общински съвет.
Можете ли да коментирате предложението на националното сдружение на общините да бъдат
регламентирани стойности за отчисленията до 2016 г.?
- Има логика в предложението на НСРОБ, тъй като следващият програмен период ще определи
възможностите за реализация на проекти в областта на управление на отпадъците. Благодарение на тези
възможности ще могат да се направят разчетите на разходите за бъдещите системи, като се вземат
предвид ползите от изпълнението на проекти, например за изграждане на системи и съоръжения за
рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Столична община вече работи по изпробването на нов
модел за определяне на такса битови отпадъци.
Как ще коментирате увеличението на таксата за депониране на 15 лв./т, която достига до 95 лв./тон до
2020 г.?
- Размерът на отчисленията за битови отпадъци се намалява с 50 на сто, когато целите за повторна
употреба и рециклиране и за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци
в съответния регион са изпълнени от общините.
Какви такси плаща в момента Столичната община?
- В план-сметката за 2013 г. по чл.66 от ЗМДТ при определяне на годишния размер на такса битови
отпадъци са предвидени 4 620 122 лв. за отчисления за обезвреждане на отпадъци, както следва:
общинско депо - 4 190 600 лв. по сметка на РИОСВ - София; регионални депа - 429 522 лв. по сметки на
съответните общини, на които се предават за обезвреждане "балирани" битови отпадъци.
Какви са източниците за финансиране за общинските екосъоръжения?
- Инфраструктурата за управление на отпадъци се финансира чрез програма "Околна среда 2007–2013" от
държавния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на
Столична община", фаза 1 и фаза 2, е 345 997 369 лв. От тях 84.26% са безвъзмездна финансова помощ за
Столична община от ЕФРР и от държавата. Така 15.74% от стойността на проекта се финансират със
средства на Столична община чрез заем от ЕИБ.
ПУДООС реализира екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не
отговарят на нормативните изисквания, чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
общини. ПУДООС се финансира чрез програма "Околна среда 2007 – 2013 г.".
Столична община изпълнява "Проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни
Богров". Съгласно изготвения график срокът за изпълнение е три години. За изпълнение на първата
строителна година през 2012 г. е сключен договор между ПУДООС и СО за осигуряване на финансиране от
11 179 581,00 лв. с ДДС. През 2013 г. е сключен нов договор с ПУДООС за финансиране за оставащите
видове работи в размер на 18 701 396.53 лв.
Натрупаните средства от отчисления общините могат да разходват за дейности по изграждане на нови
съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, за последващи разходи по изградените
съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци.
Източник: ruseinfo.net
Заглавие: 16 извънредни проверки извърши за седмица РИОСВ - Русе
Линк:
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Текст:
През периода 2-5 септември 2013 г., експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 25 обекта от
контролираната територия, от които: по компонент „Биологично разнообразие” 1 бр. и по фактор
„Отпадъци” – 6 бр. За периода са извършени 16 извънредни проверки. За спазване на условията в
Комплексното разрешително е извършена проверка на „СЕТ” АД. Експертите на Дирекция „Превантивна
дейност” са извършили проверка на един инвеститор в Исперих за спазване на условия в издадено
решение по оценка на съвместимостта. При проверката на място е установено, че инвестиционното
намерение е реализирано, но обектът не функционира.
За спазване на екологичното законодателство са дадени 17 предписания. За периода не са съставяни
актове и не са издавани наказателни постановления.
Източник: rss-bg.info
Заглавие: РИОСВ - Шумен събра 65 хил. лв. от глоби през август
Линк:

Текст:
Близо 65 хил. лв. от наложени глоби е събрала Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в
Шумен през август. Това сочи месечния отчет за дейността на инспекцията.
През август служителите на РИОСВ – Шумен са наложили осем акта за установяване на административно
нарушение (АУАН). Три от санкциите са наложени във връзка с разкомплектоване на излезли от употреба
автомобили, три, свързани с неточности при воденето на документация и други.
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