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Източник: capital.bg 
 
Заглавие:  Бизнес организации искат спешни промени в закона за отпадъците 
 

 
Линк:  

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/30/2151122_biznes_organizacii_isk
at_speshni_promeni_v_zakona_za/  
 

 
 

Текст: Заради рестриктивните му текстове площадките за скрап са под санитарния минимум 

 

Асоциациите настояват да отпадне текстът, според който физическите лица трябва да предават 
отпадъците само на общински площадки или чрез компании за разделно събиране. 
 
Пет организации на бизнеса в металургичната индустрия - Българската стопанска камара, Българската 
асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на 
рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс" настояват в писма до 
Министерството на околната среда и водите спешно да бъде променен законът за управление на 
отпадъците.Екипът на ведомството смята, че действащата нормативна база ограничава търговията с 
черни и цветни метали и затруднява преработващата индустрия, и започва обществено обсъждане на 
промени. Браншът е и един от проблемните, отбелязани в мерките на вицепремиера Даниела Бобева за 
борба с бюрокрацията. По закона група депутати от миналия парламент сезираха и Конституционния съд, 
който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.   
 
Сектор пред закриване 
 
Вътрешният министър на ГЕРБ Цветан Цветанов беше един от авторите на действащите от миналата 
година текстове, чиято цел беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може МВР да 
ограничи кражбите на метали. Пред бранша бяха поставени непосилни условия за работа, по-тежки и от 
фирмите, които работят с опасни отпадъци. Голяма част от участниците на него отпаднаха, а МВР така и 
не успя да контролира, защото част от фирмите преминаха в сивия сектор.  
 
Бизнес организациите отчитат, че от 2300 броят на площадките е намалял с 65% и вече е около 900. 
Според индустрията санитарният минимум е поне около 1200 - 1400 обекта. Сегашното състояние 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/30/2151122_biznes_organizacii_iskat_speshni_promeni_v_zakona_za/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/30/2151122_biznes_organizacii_iskat_speshni_promeni_v_zakona_za/
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заплашва с липса на суровини металургичната индустрия, отпадъците не се оползотворяват достатъчно и 
цели области са застрашени от безконтролно замърсяване. От миналата година над 7000 работници и 
служители в рециклиращата индустрия са загубили работата си, а по време на тежка икономическа криза 
фирмите са били принудени да направят допълнителни инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в 
преоборудване на площадки и за банкови гаранции. 
 
За да работи на територията на всяка от 16-те регионални инспекции по опазване на околната среда, 
компанията трябва да внесе по 25 хил. лв. гаранция, като отделно от това има такса от 5000 лв. за всяка 
площадка за събиране на метални отпадъци. От петте организации отчитат, че оборотите в сектора са 
намалели с над 30-40% само заради действието на закона, а взаимната задлъжнялост се е увеличила. 
Появил се е и нелегален превоз на отпадъци към съседните държави.  
 
Мерки за облекчаване 
 
Организациите на бизнеса предлагат няколко основни промени в закона. Първата от тях е да отпадне 
текстът, според който физическите лица са длъжни да предават отпадъците си безплатно и само на 
общински площадки или чрез компании за разделно събиране на отпадъци. Неправителствените 
организации предлагат да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци, тъй като сумите са малки 
и в част от случаите не покриват банковите такси за теглене и поддържане на карти.  
 
Самият режим за работа с отпадъци трябва да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за 
всички неопасни отпадъци, а банковата гаранция да бъде намалена, предлагат още компаниите.  
 

 
Източник: investor.bg 

Заглавие: Бизнесът иска да отпадне безкасовото плащане за сделки със скрап 

 
Линк:  http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-iska-da-otpadne-bezkasovoto-
plashtane-za-sdelki-sys-skrap,158644/  
  

 
 
 
Текст:  За спешни промени при управлението на отпадъците настояват организации, свързани с 

управление на отпадъците 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-iska-da-otpadne-bezkasovoto-plashtane-za-sdelki-sys-skrap,158644/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-iska-da-otpadne-bezkasovoto-plashtane-za-sdelki-sys-skrap,158644/
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За спешни промени при управлението на отпадъците настояват пет бизнес организации - Българска 

стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска асоциация 

по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска браншова камара 

„Феникс ресурс”. Поводът е предстоящото обществено обсъждане на Законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съобщиха от БСК. 

Затова петте организации предлагат Министерството на околната среда и водите, правителството и 

парламентът да разгледат възможностите за промени в закона. Те настояват да отпадне изискването 

физически лица да предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на общински площадки. 

Другите предложения са да отпадне безкасовото плащане за сделки със скрап, да се облекчат 

процедурите по издаване на разрешение за дейности с оползотворяване на метали и режимът да се 

промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци. За пореден път 

работодателите искат да се намали банковата гаранция, както и да бъде облекчена административната 

тежест върху бизнеса със скрап. 

В позицията се посочва, че през последните три години петте организации са настоявали за спешно 

изменение на разпоредби от закона, свързани с пазарното равновесие в сектора. Сезиран е и 

Конституционният съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете. 

Работодателите припомнят, че са последвали негативни резултати от прилагането на закона. По техни 

данни броят на площадките за предаване на черни и цветни метали е намалял с 65% и вече е под 

санитарния минимум. През 2011 г. площадките са били 2 300, а сега са около 900. Недостатъчното 

оползотворяване на отпадъци поставя под въпрос работата на преработващата индустрия като цяло, 

заплашва с безконтролно замърсяване цели области или е в основата на сив и черен сектор за търговия и 

преработване на метали. 

Над 7 000 работници и служители в сектора са загубили работата си след приемането на закона. Във 

време на икономическа криза работещите фирми в сектора бяха принудени да направят инвестиции на 

стойност над 50 млн. лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за банкови гаранции и 

допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при това да бъдат сигурни, 

че ще могат да продължат да работят. 

Оборотите на фирмите в сектора спаднаха с над 30-40%, се посочва в позицията. 

Взаимната задлъжнялост се е увеличава, наблюдава се нелегален превоз на отпадъци към съседни 

държави, в резултат на което преработващата индустрия търпи значителни загуби. 
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Източник: money.bg 
 
 
Заглавие: 5 бизнес организации настояват за промени в Закона за управление на отпадъците 
 

 
Линк: 
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0
%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%
BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A
%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5  
 

 
 

Текст: Пет организации - Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната 

индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия 

(АРИ) и Българска браншова камара „Феникс ресурс", изразиха становище във връзка с предстоящото 

общественото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 

През последните три години петте организации настояваха за спешно изменение на отделни разпоредби 

от закона, които нарушиха пазарното равновесие в сектора. По закона беше сезиран и Конституционният 

съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете. 

Преките негативни резултати от прилагането на ЗУО до момента са: 

- Броят на площадките за работа с отпадъци от черни и цветни метали намаля с 65% и техният брой вече е 

под санитарния минимум. През 2011 г. площадките надминаваха 2 300 броя, а сега са около 900. 

Недостатъчното оползотворяване на отпадъци, освен че поставя под въпрос работата на преработващата 

http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://money.bg/news/id_985781263/5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
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индустрия като цяло, заплашва с безконтролно замърсяване цели области или е в основата на сив и черен 

сектор за търговия и преработване на метали; 

- Над 7 000 работници и служители в сектора загубиха работата си след приемането на закона; 

- По време на тежка икономическа криза работещите фирми в сектора бяха принудени да направят 

инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за 

банкови гаранции и допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при 

това да бъдат сигурни, че ще могат да продължат да работят; 

- Оборотите на фирмите в сектора спаднаха с над 30-40%, 

- Взаимната задлъжнялост се увеличи; 

- Появи се нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което преработващата 

индустрия търпи значителни загуби. 

За да се възстановят възможностите за ефективна конкуренция, стимулите за инвестиции, откриването на 

нови работни места и постепенното възстановяване на сектора, петте организации предлагат 

Министерството на околната среда и водите, правителството и парламентът да разгледат възможностите 

за промени в закона, които да разрешат тези проблеми, вкл.: 

- Да отпадне изискването физически лица да предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на 

общински площадки или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 

организирани от кметовете на общини; 

- Да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали; 

- Трябва да се облекчат процедурите по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ и режимът да се 

промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци; 

- Необходимо е да се намали банковата гаранция, както и облекчаването на административната тежест 

върху бизнеса със скрап. 

Действащият закон предвижда най-тежкия възможен режим за площадките за дейностите с отпадъци без 

аналог не само в България, но и в останалите европейски страни. Този режим трябва да се облекчи в 

няколко конкретни стъпки, които са предложени на Министерството на околната среда и водите. 
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Източник: lev.bg 
 

Заглавие: Бизнес организации искат спешни промени в закона за отпадъците 

Линк: http://lev.bg/view_article.php?article_id=75009 

 

Текст: Бизнес организации настояват за спешни промени в Закона за управление на отпадъците, съобщи 
пресцентърът на Българската стопанска камара. Целта е да се възстановят пазарните отношения в 
рециклиращата и металургичната индустрия в България и да спре нелегалният износ от страната. 

Пет организации - БСК, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска асоциация по 
рециклиране, Асоциация на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс" са 
изразили становище във връзка с предстоящото общественото обсъждане на Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. През последните три години петте 
организации настояваха за спешно изменение на отделни разпоредби от закона, които са нарушили 
пазарното равновесие в сектора, се припомня в прессъобщението. 

По закона е бил сезиран и Конституционният съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от 
текстовете. Според БСК преките негативни резултати от прилагането на закона до момента са свързани с 
това, че броят на площадките за работа с отпадъци от черни и цветни метали е намалял с 65 на сто и вече 
е под санитарния минимум. Друг негативен резултат, е че над 7 000 работници и служители в сектора са 
загубили работата си след приемането на закона. 

По време на икономическа криза работещите фирми в сектора са били принудени да направят 
инвестиции на стойност над 50 млн.лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за 
банкови гаранции и допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при 
това да бъдат сигурни, че ще могат да продължат да работят, напомнят от камарата. 

http://lev.bg/view_article.php?article_id=75009
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Оборотите на фирмите в сектора са спаднали с над 30-40 на сто, взаимната задлъжнялост се е увеличила, 
появил се е нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, отчитат още негативни резултати от 
БСК. 

За да се възстановят възможностите за ефективна конкуренция, стимулите за инвестиции, откриването на 
нови работни места и постепенното възстановяване на сектора, петте организации предлагат 
Министерството на околната среда и водите, правителството и парламентът да разгледат възможностите 
за промени в закона, които да разрешат тези проблеми. Те предлагат също и да отпадне изискването 
физически лица да предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на общински площадки или 
чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на 
общини. Бизнесът иска също отпадане на безкасовото плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни 
метали; облекчаване процедурите по издаване на разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали и режимът да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни 
отпадъци. 

Според деловите среди необходимо е да се намали банковата гаранция, както и да се облекчи 
административната тежест върху бизнеса със скрап. 

Източник: 3e-news.net 
 

Заглавие: Бизнесът натоява за про-пазарни промени в закона за управление на отпадъците  

 
Линк: http://3e-news.net/show/35840_biznesyt%20natoyava%20za%20pro-
pazarni%20promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20%20_bg/  
 
 
 

 
 
 
Текст: Целта е да се възстановят конкурентните отношения в рециклиращата и металургичната 
индустрия в България и да спре нелегалният износ от страната 
 
Да се облекчат административните административните режими върху дейността на рециклиращите 
организации като се приемат промени в Закона за управление на отпадъците. За това настояват пет 
бизнес организации - Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната 
индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия 
(АРИ) и Българска браншова камара "Феникс ресурс". 

http://3e-news.net/show/35840_biznesyt%20natoyava%20za%20pro-pazarni%20promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20%20_bg/
http://3e-news.net/show/35840_biznesyt%20natoyava%20za%20pro-pazarni%20promeni%20v%20zakona%20za%20upravlenie%20na%20otpadycite%20%20_bg/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

 

 
 
 
Трябва да се възстановят възможностите за ефективна конкуренция, стимулите за инвестиции, 
откриването на нови работни места и постепенното възстановяване на сектора за управление на 
отпадъците, заявяват организациите в официално становище по повод предстоящото общественото 
обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
През последните три години те неведнъж поставяха въпроса за спешно изменение на отделни 
разпоредби от закона, които нарушиха пазарното равновесие в сектора. По закона беше сезиран и 
Конституционният съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.  
 
 
От какво е недоволен браншът 
 
 
Бизнесорганизациите аргументират позицията си с няколко конкретни проблема, породени от 
прилагането на Закона за управление на отпадъците до момента. По техни данни, над 7 000 работници и 
служители в сектора са загубили работата си след приемането на закона.  
 
Оборотите на фирмите в сектора са спаднали с над 30-40%, взаимната задлъжнялост се е увеличила.  
 
 
По време на тежка икономическа криза работещите фирми в сектора бяха принудени да направят 
инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за 
банкови гаранции и допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при 
това да бъдат сигурни, че ще могат да продължат да работят, се сочи в позицията.  
 
 
Появил се е нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което преработващата 
индустрия търпи значителни загуби.  
 
 
Броят на площадките за работа с отпадъци от черни и цветни метали намаля с 65% и техният брой вече е 
под санитарния минимум. През 2011 г. площадките надминаваха 2 300 броя, а сега са около 900. 
Недостатъчното оползотворяване на отпадъци, освен че поставя под въпрос работата на преработващата 
индустрия като цяло, заплашва с безконтролно замърсяване цели области или е в основата на сив и черен 
сектор за търговия и преработване на метали, подчертават представителите на бизнеса. 
 
 
 
Какво трябва да се промени 
 
 
Министерството на околната среда и водите, правителството и парламентът трябва да разгледат 
възможностите за промени в закона, които да разрешат тези проблеми, смятат организациите и 
предлагат няколко конкретни промени: На първо място,  да отпадне изискването физически лица да 
предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на общински площадки или чрез кампании за 
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разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общините. Отпадане на 
безкасовото плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали, е другото предложение.  
 
 
Необходимо е да се облекчат процедурите по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ и режимът да 
се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци, смятат от 
бизнесорганизациите. По тяхно мнение, трябва да се намали банковата гаранция, като същевременно се 
облекчи административната тежест върху бизнеса със скрап.  
 
Действащият закон предвижда най-тежкия възможен режим за площадките за дейностите с отпадъци без 
аналог не само в България, но и в останалите европейски страни. Този режим трябва да се облекчи в 
няколко конкретни стъпки, които са предложени на Министерството на околната среда и водите, 
подчертават петте бизнесорганизации в становището си. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: 50% от пластмасовите отпадъци в ЕС се депонират, четвърт се изгарят 

 

Линк: http://www.greentech.bg/?p=45928      

 

Текст: Дори в онези европейски страни, които са най-напреднали по отношение на рециклирането и 
доброто управление на отпадъците, рециклирането на пластмасата е на слабо ниво. През 2012 г. само 
около 24% от пластмасите в ЕС са събрани за рециклиране. Около 50% от пластмасите все още се 
депонират, а останалата част се изгарят. Това трябва да се промени!“ – звяви Янез Поточник, 
европейският комисар по околната среда, в речта си за откриването на конференцията „Ролята на 
пластмасата в циркулярната икономика“. 

Пластмасата има чудесни качества – разнообразна, здрава, евтина и лека. Употребата на пластмаса расте 
с по 5% всяка година в ЕС. Днес никой човек не може да си представи живота си изцяло без пластмаса. В 
същото време тя все повече трови природата ни. Затова трябва много внимателно да се вгледаме в това 
как я използваме. 

След проведено проучване в индустрията, резултатите от което все още се анализират и обощават, може 
да се каже, че има четири основни направления за промяна в използването на пластмасите днес, посочи 
Поточник. Първта е проектирането на продуктите – то трябва да се прави с мисъл за повторното 

http://www.greentech.bg/?p=45928
http://www.greentech.bg/?p=45928


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 11  

 

използване на вложената суровина. Токсичните химикали следва да бъдат изведени от употреба. 
Истинската цена на пластмасата трябва да включва и нейното събиране и рециклиране. Освен това е 
важно да започнем за използваме пластмасовите прдукти по-устойчиво, например като намалим 
навиците си да използваме определени вещи еднократно. Много важно е да си поставим за цел 100% 
събираемост на пластмасовите отпадъци и 100% реиклиране на тези материали. 

 

 

 

Източник:  news.expert.bg  
 
Заглавие: Ръст в цените на добивната промишленост 

 
Линк:  http://news.expert.bg/n440048   
 

 
 

Текст: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. е с 0.2% над 
равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ. 

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата 
промишленост - с 0.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 
0.1%. В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава 
при производството на основни метали - с 0.9%, при производството на метални изделия, без машини и 
оборудване - с 0.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.3%, а 
намаление е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.9%, и при производството на 
изделия от други неметални минерални суровини - с 0.7%. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. спада с 2.9% в сравнение със 
същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.3%, в преработващата 
промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 
5.1%. 

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2012 г. е отчетено при 
производството на основни метали - с 5.2%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и 

http://news.expert.bg/n440048
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картон - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 1.1%. Увеличение на цените се наблюдава 
при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 10.3%, при 
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.0%, при производството на метални изделия, без 
машини и оборудване - с 4.6%, и при производството на напитки - с 3.9%. Общият индекс на цените на 
производител през август 2013 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са 
регистрирани в добивната промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в преработващата промишленост няма изменение. 

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на 
кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.8%, при производството на 
хранителни продукти и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с по 0.9%, а 
увеличение е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.8%, и при 
производството на основни метали - с 0.4%. Общият индекс на цените на производител през август 2013 г. 
спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2012 година. 

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 2.2% спрямо август 2012 
година. По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на автомобили, 
ремаркета и полуремаркета - с 4.9%, при производството на основни метали - с 2.3%, и при 
производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.1%, а увеличение е регистрирано при 
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.2%, при производството на метални изделия, без 
машини и оборудване - с 4.9%, при производството на напитки - с 4.0%, и при производството на изделия 
от каучук и пластмаси - с 2.7%. 

 

 
Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Кметове чакат помощ за депо за отпадъци 

 
Линк:  
http://www.standartnews.com/regionalni/kmetove_chakat_pomosht_za_depo_za_otpadatsi-
207038.htm  
 

 
 

Текст:  Кърджали. Кметовете в Кърджалийско смятат, че е необходим по-ефективен диалог и отчитане 
позицията на местната власт при изготвянето на проекти на нормативни актове, които засягат общините. 

http://www.standartnews.com/regionalni/kmetove_chakat_pomosht_za_depo_za_otpadatsi-207038.htm
http://www.standartnews.com/regionalni/kmetove_chakat_pomosht_za_depo_za_otpadatsi-207038.htm
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"Отговорностите на общините, възложени със закони, се увеличават, а това не е последвано от 
допълнително финансиране", коментираха участници в Деня на диалога. В дискусията се включиха 
депутатите от БСП Милко Багдасаров и ДПС Мустафа Ахмед, както и областният управител Бисер Николов. 

На срещата в Кърджали беше коментиран и големият проблем с Регионалното депо за отпадъци, който 
засяга всички общини в областта. „Проектът бе спрян от МОСВ, а липсата на функциониращ център за 
преработка на битови отпадъци води до плащане на високи екотакси от общините", алармираха 
кметовете и излязоха с предложение МОСВ да даде указания как да се излезе от създалата се ситуация. 

На срещата бяха коментирани и теми, свързани с нуждата от намаляване дефицита в общинските 
бюджети, увеличаване капиталовата субсидия за изграждане и ремонт на общинската пътна мрежа. 

Отпадане ограничението сградите на закрити училища да се използват само за образователни, социални 
или хуманитарни дейности и приближаване на единните разходни стандарти за делегираните дейности 
до пазарните цени, бяха другите акценти на проведената дискусия. 

Губернаторът Бисер Николов предложи представители на общините и на Областна администрация 
Кърджали да провеждат работни срещи през три месеца, за да дискутират значими за региона въпроси. 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Общините скочиха срещу такса "боклук"  

 
Линк:  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2329565  
 

 
 
 

Текст:  Повишаването на таксата за депониране на боклук на сметищата ще повиши драстично разходите 
на кметствата, а оттам и таксата смет. За това предупреди вчера Националното сдружение на общините 
на среща с депутати. От следващата година местната власт ще трябва да плаща на държавата такса от 35 
лв. на тон за складиране на боклука в сметища. Сега тя е 9 лв. на тон. В София например това ще увеличи 
разхода с около 10 млн. лв. А по-малките кметства се чудят как ще осигурят пари за таксата. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2329565
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Разчетите показвали, че на места може да се наложи скок на такса смет с над 25%, което ще я направи 
непосилна за хората и може да предизвика социално напрежение. Кметствата вече плащали 
допълнително за транспорт на боклука до регионалните депа, като на места сметта се извозва на над 60 
км разстояние. От сдружението настояват таксата да бъде трайно определена и замразена на сегашното 
ниво до 2016 г. 
БСП обеща да преразгледа промените в Закона за управление на отпадъците и да се предвиди по-
малка стъпка на нарастване на таксата.  

 

 

 

 


