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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за опазване на околната среда 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=90   
  

 

Текст: Настоящият законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на 
Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Заедно с 
това, с проектът се цели постигане на съответствие с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда.  В съответствие с Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на 
Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест са направени предложения за съкращаване на 
срокове, както следва: 
- намаляване на срока за произнасяне на компетентния орган по околна среда за оценяване на 
качеството на доклада за ОВОС от 30 дни от внасянето на доклада в срок до 14 работни дни от внасянето 
на доклада 
- намаляване на срока за произнасяне на компетентния орган по околна среда за решения по ОВОС от 45 
дни след проведено обществено обсъждане в срок до 30 работни дни след провеждане на общественото 
обсъждане 
Със законопроекта са прави предложение и във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за 
изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета и по-специално на член 30 от 
директивата, който въвежда нов запис за "тежките горива". Съгласно директивата, разпоредбата следва 
да бъде въведена в националното законодателство до 14.02.2014 г. и да се прилага от 15.02.2014 г. С 
въвеждането на тази разпоредба ще отпадне задължението за изготвяне на документация и внасяне на 
заявление за издаване на разрешително за експлоатация на предприятия и/или съоръжения, които 
осъществяват дейности с ограничени количества тежки горива, и които поддържат задължителен резерв 
от мазут на площадките си и по този начин ще се постигне намаляване на излишната регулаторна тежест 
за операторите и подобряване на бизнес средата. Мярката е включена в списъка със спешни мерки за 
намаляване на административната тежест на МС.  С този законопроект ще се прецизира и контролната 
дейност по отношение на предприятията с нисък рисков потенциал. 
 
Крайна дата за съгласуване: 22.12.2013 г.  
 
 Електронен адрес за становища: mgandzhova@moew.government.bg  и  hfilipova@moew.government.bg 
 
 Пълният текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
може да видите тук 
 
 Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук 
 
 

 

 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=90
mailto:mgandzhova@moew.government.bg
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http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/ZID_ZOOS_proekt-2013-09-12.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/DOKLAD_ZID_ZOOS_09.12.2013.doc
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Източник: blitz.bg 

Заглавие: Забраняват на клошарите да продават опаковки 

Според КРИБ те нанасят щети на организациите по оползотворяване на отпадъците 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/238219   

 

Текст:  Да се забрани на граждани да продават отпадъци от опаковки. Такава промяна в Закона за 
управление на отпадъците предлага Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Мотивът на работодателите е, че клошарите вземат пластмасовите и хартиени опаковки от цветните 
контейнери за разделно събиране, с което нанасят щети на организациите по оползотворяване на 
отпадъците. 
А разходите за разполагането и обслужването на контейнерите за разделно събиране са за тяхна сметка. 
Тъй като в контейнерите почти не остават хартия, картон и пластмаса, а само битови отпадъци, 
организациите не реализират приходи, предаде “Стандарт”.  
От Българската асоциация по рециклиране обаче не одобряват една от предложените промени в закона 
- идеята площадките за предаване на пластмаса и хартия да бъдат в промишлените райони на градовете. 
Пунктовете за метални отпадъци бяха изнесени в промишлените райони и според асоциацията това е 
една от причините те да намалеят от 2300 през 2012 г. на 900./ 
 
Източник: botevgrad.com 

Заглавие: 1 768 000 лв. са очакваните постъпления от такса битови отпадъци за 2014 год.  

Линк: http://botevgrad.com/news/52591/1-768-000-lv-sa-ochakvanite-postapleniya-ot-taksa-bitovi-

otpadaci-za-2014-god/       

 

Текст: Предвижда се през 2014 год. в общинската хазна да постъпят 1 768 000 лв. от такса битови 
отпадъци. Очакваните приходи от населението са в размер на 442 450 лв., а от фирми и предприятия – 1 
325 550 лв.  
Разходите, предвидени по план-сметкатат за дейност „Чистота”, са: осигуряване на съдове за съхраняване 
на битови отпадъци и транспортни средства – 165 000 лв.; събиране на битови отпадъци и транспорт до 
депата – 399 600; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържане и 
експлоатация, закриване и мониторинг, като и рециклиране, и оползотворяване на битовите отпадъци – 
473 000 лв.; почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии на населените места 
– 104 500 лв.; събиране на битови отпадъци и транспорт до депото на малките кметства – 22 100 лв.; 
почистване по граждански договори – ромски клуб, паметник в село Новачене, градски чешми, 
междублоково пространство, градски тоалетни, паркове и градини, косене на зелени площи – 178 800 лв.; 
поддържане чистотата на зелените площи в централната градска част – 193 000 лв.; почистване на 
нерагламентирани сметища – 5000 лв.; поддържане чистотата в големите кметства – 200 000 лв., 
изграждане на площадки за поставяне на съдове за битови отпадъци – 27 000 лева. 

http://www.blitz.bg/news/article/238219
http://botevgrad.com/news/52591/1-768-000-lv-sa-ochakvanite-postapleniya-ot-taksa-bitovi-otpadaci-za-2014-god/
http://botevgrad.com/news/52591/1-768-000-lv-sa-ochakvanite-postapleniya-ot-taksa-bitovi-otpadaci-za-2014-god/
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План-сметката ще бъде внесена за обсъждане и гласуване на извънредна сесия на ОбС, която ще се 
проведе на 10 декември от 17.30 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. 
На заседанието ще бъде утвърден и размерът на таксата за битови отпадъци 2014 год. Той остава без 
промяна и за физически, и за юридически лица. За недвижими имоти с жилищно предназначение такса 
смет ще бъде 2 промила. Размерът на налога за всяко юридическо лице ще се определя според 
числеността на неговия персонал. Шест промила ще бъде такса смет за фирми, в които работят до 500 
човека. За юридически лица с численост на персонала от 501 до 600 човека таксата ще бъде 8 промила. 
8.5 промила ще бъде налогът за фирми, в които работят повече от 600 човека.   
За училищата – държавна или общинска собственост, размерът на таксата е 12.24 лева на един ученик.  
Такса битови отпадъци нямат да плащат храмовете, манастирите и читалищата.  
Според предложение за промяна в чл.14, ал.3 на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград, такса смет няма да се заплаща за 
имотите, които не са ползват през цялата година и за които е подадена декларация по образец от 
собственика или ползвателя до края на предходната година в дирекция „Местни данъци и такси” на 
общината. При промяната в собствеността или правото на ползване за тези имоти през текущата година, 
новият собственик или ползвател подава декларация в сроковете, регламентирани в Закона за местните 
данъци и такси.  
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Предлагат Добрич да плаща 6.8 млн.лева за чистота през 2014 г. 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1186178       
 

 

Текст: План-сметка за дейност "Чистота" на стойност 6 852 961 лева предлага за 2014 година кметът 
Детелина Николова. Предстои параметрите да бъдат одобрени от Общинския съвет на редовно 
заседание на 17 декември. Разходите за чистота за 2013 г. са били в размер на 6 793 000 лева.  Средствата 
са за разходи за услугите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите 
отпадъци и за чистотата на териториите за обществено ползване. По пера в бюджета за поддръжката на 
чистотата влизат: осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 
- на стойност 116 118 лева; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за 
третирането им - 2 375 808 лева; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 
и чл.64 от Закона за управление на отпадъците - 2 461 035 лева и 1 900 000 лева за градско почистване на 
улични платна, площади, паркови алеи и други територии за обществено ползване.  Услугите по всички 
дейности се извършват от фирмата ".А.С.А. България" ЕООД. 
Новата план-сметка "Чистота" е формирана на база на миналогодишната стойност, актуализирана с 
индекса на промяна на цените на ГСМ, средната работна заплата за страната и цените на стоките, 
включени в потребителската кошница. Действащата цена на услугата "Сметосъбиране и сметоизвозване" 
с ДДС за тази година е 2 306 698 лева. Актуализираната цена за 2014 г. с включено ДДС е 2 491 926 лева.  
Настоящият договор за обслужване на депото в Богдан е сключен на 13 юли 2010 г. за срок от 48 месеца. 
Общата стойност на възложените и извършените услуги, съгласно договорените единични цени е в 
размер на 4 800 000 лева за целия период, като за 2014 г. е в размер е 1 200 000 лева. За очакваното 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1186178
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количество депонирани отпадъци от населението на община Добрич в размер на 50 000 тона годишно, 
общата сума на дължимите отчисления е 1 100 000 лева. 

Източник: radiovidin.bnr.bg 

Заглавие: Община Мездра приема заявки за разделно събиране на отпадъците  

Линк: http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Obshtina-Mezdra-priema-zaiavki-za-razdelno-sybirane-na-

otpadycite.aspx 

  

Текст: Граждани и фирми в Мездра, които искат да събират отпадъците си разделно, могат да подадат 

заявление до 31 декември в местната администрация. Заявки се приемат и от организации и жители в 

най-голямото село в общината- Зверино. При участие в системата за разделно събиране, такса битови 

отпадъци ще се намалява с 30% за сгради и застроени дворни места.   Разделно ще се събират 

определени от Общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. 

За търговски обекти за 1 кв. м полезна площ за Мездра ще се събират 40 кг. хартия, за Зверино- 30 кг.; за 

едно място в заведение за обществено хранене в Мездра- 30 кг. хартия, в Зверино- 20 кг.; за жилищни 

имоти- за един човек, в Мездра- 70 кг., Зверино- 50 кг. хартия; офиси и учреждения- 60 кг. на човек в 

Мездра, Зверино- 40 кг.; за производствени площадки- за един декар площ в Мездра- 3 т. хартия, 

Зверино- 1 т. Минималните годишни количества рециклируеми отпадъци запазват нивата си от 2013 

година.  Община Мездра е включена в разделното събиране от 2004 година, а договор за снабдяване с 

цветните пластмасови контейнери е в действие от 2007 година. 

 

http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Obshtina-Mezdra-priema-zaiavki-za-razdelno-sybirane-na-otpadycite.aspx
http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Obshtina-Mezdra-priema-zaiavki-za-razdelno-sybirane-na-otpadycite.aspx

