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Източник: scrap-bg 
 
Заглавие: Продължават дебатите за промените в ЗУО 

 
Линк: http://scrap-bg.com/8596/  
  

 
Текст: Промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци е едно от предложенията за 
промени в Закона за управление на отпадъците, оформено в резултат на поредица от срещи между 
екоминистерството и заинтересовани страни. 
В резултат на дискусиите са оформени предложения за промени, свързани с разрешителния режим за 
дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както и 
с управлението на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, обясняват от министерството на 
околната среда. 
Предлагат се промени в задълженията на кметовете по отношение управлението на битови отпадъци, 
както и в размера на банкови гаранции, които гарантират по-голяма ефективност на рециклирането и 
оползотворяването на отпадъците. 
Сред предложенията са още промени в отчетността и докладването при дейности с отпадъци и 
въвеждането на интегрирана информационна система. Искат се промени и в административно-
наказателните процедури, предвидени в законодателството. 
Направените предложения ще бъдат анализирани, след което ще бъдат подготвени проекти на текстове 
на разпоредби, предложени за изменение и допълнение. 
Прецизираните текстове на разпоредбите ще бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите 
страни и ще започне подготовката на законопроекта за процедурата по съгласуване на нормативни 
актове от Министерски съвет. 
 

 
Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: Съдът намали до 30 000 лева санкция от РИОСВ - Русе спрямо фирма в Русе 

 Линк: http://www.ruseinfo.net/news_119269.html  

  

 
Текст: Районен съд - Русе измени наказателно постановление № 41 / 20.06.2013 год. на директора на 
РИОСВ - гр.Русе, с което на “Е.....”ЕООД на основание чл.145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО е наложена 

http://scrap-bg.com/8596/
http://www.ruseinfo.net/news_119269.html
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имуществена санкция в размер на 35 000 лв., като намали размера й на 30 000 лева. Решението може да 
се обжалва пред Административен съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе. 
На 27.05.2013г., в гр.Русе, служители на РИОСВ - гр.Русе извършили проверка на обект – площадка, 
стопанисвана от “Е.....” ЕООД. Установили, че дружеството извършвало дейности по третиране на 
отпадъци от черни и цветни метали, без да притежава разрешение издадено по реда на глава V, раздел I 
от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава VII, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда. На площадката се съхранявали около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в 
момента на проверката било констатирано приемане за съхраняване на такива отпадъци от началника на 
склада С. Б., от клиент на дружеството. Поради това приели, че е налице нарушение на чл.35, ал.1 от ЗУО, 
поради което свид.Д.И.К. – гл.експерт в Дирекция “КОС” при РИОСВ-Русе съставила срещу “Е.....” ЕООД 
АУАН № 01512 / 10.06.2013 г., а по-късно било постановено обжалваното пред съда наказателно 
постановление. 
Според разпоредбата на чл. 35, ал.1, т. и т.2 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на 
отпадъци се изисква: 
 
1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или 
 
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда. 
 
Към тези дейности се отнася и третирането на отпадъци от черни и цветни метали. Разрешение за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия 
се извършват дейностите. За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, 
разположени на територията на две или повече РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка 
РИОСВ поотделно за площадките на територията на съответната инспекция. Разрешението се издава по 
образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. То се издава на лица, регистрирани като 
търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински 
предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон. 
Всички доказателства водят към несъмнения и категоричен извод, че на площадката, стопанисвана от 
“Е.....”ЕООД, дружеството е извършвало дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, 
тъй като се съхранявали около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в момента на проверката 
било констатирано приемане за съхраняване на такива отпадъци от началника на склада С. Б.. За 
извършване на такава дейност дружеството е следвало да притежава разрешение издадено по реда на 
Глава V, раздел I от ЗУО. Безспорно е установено, че дружеството-жалбоподател не е притежавало такова 
разрешение. Релевираните в хода на съдебното производство доказателства дават на съда основание да 
приеме, че то не е имало и комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, раздел II от Закона 
за опазване на околната среда. При така изложеното от обективна страна “Е.....”ЕООД е извършило 
нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. Съгласно 
санкционната норма на чл. 145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО, се наказва с имуществена санкция в размер от 
30 000 до 100 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без 
разрешение. В случая наказващият орган е наложил санкция в размер на 35 000 лв., който съдът намира, 
че следва да се намали до предвидения минимален размер, предвид липсата на отегчаващи 
отговорността обстоятелства и при наличието само на смекчаващи отговорността като това, че не са 
налице допуснати предходни административни нарушения от страна на дружеството и от нарушението не 
са настъпили вредни последици.  

 

Източник: focus-news 
 
Заглавие: Започна строителството на претоварна станция за битови твърди отпадъци край град Балчик  



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/10/22/1839041/   

 

Текст:  От днес започна строителството на претоварна станция за твърди битови отпадъци край град 
Балчик. Обектът е част от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич, по който водещ бенефициент е Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио 
„Фокус” – Варна. Претоварната станция за отпадъци ще обслужва три от общо 9 общини партньори по 
проекта. Това са морските общини Балчик, Каварна и Шабла. Теренът на площадката е в близост до 
местността „Момчил”, на около 6 км от Балчик, южно от първокласния път Дуранкулак-Варна. На тази 
станция се очаква да постъпват годишно около 12 351 тона или това са приблизително 41 170 куб. метра 
отпадъци. Процесът на обработка ще включва входящ контрол, а разделно събраните зелените отпадъци 
ще се подават директно на площадката за компостиране на място. Смесените отпадъци ще постъпват за 
механично третиране в производствено хале, в което ще бъде разположена сортираща линия. Ще бъдат 
построени няколко функционални зони. Входната ще включва контролно-пропускателен пункт (КПП) с 
кантар, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни 
гуми. Другите зони са административно-битова сграда с лаборатория, паркинг за автомобили на 
персонала, производствено хале за механично третиране на отпадъците, площадка за зелено 
компостиране, друга за готов компост, локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, гаражи с 
автомивка и ремонтно-механична работилница, БКТП и зелена зона. Предвидено е изграждането и на 
довеждаща инфраструктура. В обхвата на целия проект освен този обект са още няколко – депо за твърди 
битови отпадъци край село Стожер, което вече се строи, още една претоварна станция в град Тервел и 
довеждаща инфраструктура за депото (електропровод и пътна връзка). Проектът на Община град Добрич 
е по ОП „Околна среда” за настоящия програмен период и е на стойност над 38 877 375 лв. Средствата са 
осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на страната. Деветте общини (Добрич, 
Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, Генерал Тошево, Тервел и Никола Козлево в Шуменска 
област) имат собствено финансово участие всяка в размер на над 1 943 868 лв. Всички те ще ползват 
бъдещата регионална система за управление на отпадъците. 

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие:  Предлага се промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1162279   
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Текст:  Промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци е едно от предложенията за 
промени в Закона за управление на отпадъците, оформено в резултат на поредица от срещи между 
екоминистерството и заинтересовани страни. 
В резултат на дискусиите са оформени предложения за промени, свързани с разрешителния режим за 
дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както и 
с управлението на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, обясняват от министерството на 
околната среда. 
Предлагат се промени в задълженията на кметовете по отношение управлението на битови отпадъци, 
както и в размера на банкови гаранции, които гарантират по-голяма ефективност на рециклирането и 
оползотворяването на отпадъците. 
Сред предложенията са още промени в отчетността и докладването при дейности с отпадъци и 
въвеждането на интегрирана информационна система. Искат се промени и в административно-
наказателните процедури, предвидени в законодателството. 
Направените предложения ще бъдат анализирани, след което ще бъдат подготвени проекти на текстове 
на разпоредби, предложени за изменение и допълнение. 
Прецизираните текстове на разпоредбите ще бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите 
страни и ще започне подготовката на законопроекта за процедурата по съгласуване на нормативни 
актове от Министерски съвет. 

 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие:  Фирма ще съди Столичната община за 5.5 млн. лева за балите с боклук 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/22/2166366_firma_shte_sudi_stolichnata_obshtina_za_55_mln_l
eva_za/   

 

Текст:  В началото на септември 2013 г. Фирма "МИКС-ПС" е завела искове за общо 5.48 млн. лева срещу 
Столичната община заради това, че е съхранявала повече време от договореното бали с боклук на три 
терена в район "Кремиковци" в землището на с. Сеславци. Това се разбира от внесен доклад на 
общинския съветник от БСП Гергана Алексова, към която е приложена исковата молба. Социалистката 
настоява да бъде създадена комисия за бързо решаване на проблема, което да не доведе до ощетяване 
на бюджета на местната управа. 
Изтекъл срок 
През май 2005 г., когато започва балирането в столицата, общината сключва договор с фирмата за 
ежедневно приемане, складиране и временно съхранение на опакованите твърди битови отпадъци. 
Срокът е до края на юни 2008 г., т.е. дотогава местната управа е трябвало да опразни заетите три терена. 
В договора е предвидена възможност за удължаване, ако 30 дни по-рано е известно, че няма как 
площадката да се освободи от балите, но тя не е била задействана. 
След това са водени разговори между Столичната община и "МИКС-ПС", но пак не се е стигнало до 
удължаване на срока. "До месец април 2012 г. няма сведения за стартиране на действия по извеждане на 
балите от площадката", пише в доклада си Алексова и добавя, че при изтичането на договора са 
съхранявани все още 87 690 бали. След това до октомври миналата година целият боклук е бил 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/22/2166366_firma_shte_sudi_stolichnata_obshtina_za_55_mln_leva_za/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/22/2166366_firma_shte_sudi_stolichnata_obshtina_za_55_mln_leva_za/
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преместен в други сметища в страната, сред които в Севлиево и Ловеч. Бяха изхарчени 99 млн. лева. 
Фирмата обаче търси обезщетение за периода 30 юни 2008 - октомври 2013 г. за дейностите по 
поддръжка и съхранение на битовите отпадъци. Според доклада на Алексова през 2009 г. общинската 
комисия по финанси и бюджет е гласувала наем от 1.10 евро за кв.м, но фирмата е написала в иска си, че 
не е получила плащане. 
Решението - комисия 
Алексова предлага Столичният общински съвет, който ще разгледа доклада й в четвъртък, да приеме три 
стъпки за разрешаването на проблема. Първата е сформирането на работна група с представители на 
постоянните комисии по бюджет и финанси и по опазване на околната среда и един представител на 
администрацията. 
Тя ще трябва да събере и анализира на информацията по случая, което включва документи и 
кореспонденция, включително и възлагането на правен и икономически анализ, който да предостави 
възможните последици. 
Групата ще трябва да проведе и разговори с фирмата, за да се разреши доброволни казусът. Накрая 
трябва да се изготви и доклад до общинския съвет, който да даде вариант за минимизиране на разходите 
на местната управа. 
 


