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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова подписа "Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци" 

Очаква се да бъде обнародвана в Държавен вестник 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2344       

 

Текст: Министър Искра Михайлова днес подписа "Наредба за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци". 
Наредбата е съгласувана и от министъра на финансите Петър Чобанов.  Очаква се да бъде обнародвана в 
Държавен вестник. 

Пълният текст на  Наредбата можете да намерите тук. 

 
Източник: presstv.bg 
 
Заглавие: НАД 2.5 ТОНА ХАРТИЯ ПРЕДАДЕНА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ. СПАСЕНИ ОТ ИЗСИЧAНЕ 25 ДРЪВЧЕТА 
 
Линк: http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=39123   
 

 

Текст: Над 2.5 тона употребявана хартия бе предадена и транспортирана към завода за рециклиране в 
Пловдив. Събраното количество е резултат от разделното събиране на хартия в Приходната агенция в 
Стара Загора за последните шест месеца. 
Две години след старта на „Зелената" кампанията на НАП за разделно събиране на отпадъци, 
старозагорският Офис е предал над 8.5 тона хартия за рециклиране, тоест 97 спасени дръвчета. 
Под мотото „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте", във всеки Офис на НАП, са поставени 
контейнери (изработени също от рециклирана хартия) за изхвърляне на употребявана хартия. Събраните 
количества се предават директно за рециклиране в специализираните заводи. 
„Зелената" кампания на Агенцията за приходите, успя да изгради корпоративна и социална отговорност у 
служителите за опазване на околната среда. Усилията ни ще продължат и с включването в бъдещи еко 
проекти. 
Малко факти за рециклирането: 1кг. рециклирана хартия спестява ползването на 32 литра питейна вода.; 
1 т. рециклирана хартия спасява от отсичане 13 дръвчета. Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, 
след което се разпада. 

 

Източник: maritime.bg 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2344
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2013/december_/Naredba_otchisleniq.pdf
http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=39123
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Заглавие: ЕС заведе дело срещу Бразилия в СТО 

Южноамериканската страна облага с импортни такси редица продукти, в това число и 
автомобилите 
 

Линк: http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-

%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html  

 

Текст: Европейският  съюз заведе днес  (19 декември) дело  срещу Бразилия в Световната  търговска  
организация (СТО). Причина  са таксите  върху вноса , които  южноамериканската страна налага  върху  
редица продукти, в това число  автомобили  и компютри. От ЕС  обаче заявиха, че диспутът  няма 
отношение по деликатните  преговори за свободна търговия, информира агенция  „Ройтерс“. 
От Европейската  комисия (ЕК) са провели  повече  от 10 кръга  преговори, но тъй като  всички те са  били 
неуспешни, сега единственият вариант е спорът да  бъде отнесен до  СТО. 
Представители  на Комисията заявиха, че е възможно  други големи търговски  партньори, 
включително САЩ, да  вземат  отношение по случая. От ЕС  допълниха, че настоящото дело  няма никаква 
връзка  с планираното за  началото  на следващата година  споразумение с най-големия  търговски блок в 
Южна  Америка –  Меркосур. 
Припомняме, че в началото  на лятото ЕК отнесе  към  СТО друг подобен  спор, тогава срещу  Русия. Тогава 
от ЕС обвиниха  страната в автомобилен  протекционизъм поради облагането  на вносните автомобили  с 
такса за  рециклиране. 
 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Приста Холдко Кооператиеф придобива Монбат АД 

 
Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/    
 

 

Текст: В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление от страна на Приста Холдко 
Кооператиеф, с което се уведомява, че компанията възнамерява да придобие пряк контрол на 20.78% 
от капитала на Монбат АД. Монбат осъществява дейността си в България чрез притежаваните от него 
дружества Старт АД, Монбат Рисайклинг ЕАД и Окта Лайн България. Предметът на дейност на 
дружеството е производството на акумулатори и рециклирането на акумулатори, оловен скраб, оловни 
сплави, полиетилен и полипропилен. Преди дни от Монбат обявиха, че очаква да реализира 316.8 млн. 
лв. нетни приходи от продажби за 2014 г. Нетната печалба на компанията за следващата година ще 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%A2%D0%9E_l.a_i.519927_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%95%D0%A1-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC_l.a_i.459466_at.1.html
http://scrap-bg.com/9019/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 
1700 евро за тон. 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Фандъкова: Притеснения за сроковете за завода за отпадъци няма 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2659600      

  

Текст: „За момента няма притеснение по отношение на сроковете за изграждане на завода за отпадъци", 
заяви кметът на София Йорданка Фандъкова на заседание на Столичния общински съвет.  
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева 
„Срокът за изграждане е 19 месеца с проектирането, за което са отделени 6 месеца. Трябва да 
приключим в края на 2015 г", обясни кметът. 
На въпрос защо не се подписва договорът за втория етап на проекта на изграждане на завода за 
отпадъци, Фандъкова заяви: „Независимо от сериозния натиск да подпиша договора без становището на 
Европейската комисия, аз няма да се поддам на него при положение, че има изпратен специален имейл, 
в който се дава информация за получените жалби и се иска информация по какъв начин ще отговорим на 
изнесените факти в тези жалби. Няма да подложа София на риска да загуби тези средства, при 
положение, че те се отпускат от ЕК и ние дължим тези отговори на комисията". 
„Върховният административен съд излезе с решение, с което потвърди класирането на участниците в 
процедурата за строителство на завода. Пристъпихме към подготовка за сключване на договора. 
Междувременно един от участниците внесе жалба във ВАС, с която се искаше преразглеждане на 
решението. По-късно тази жалба беше изтеглена, така че към момента в България няма пречка за 
подписване на договора. Изпълнителят е предоставил всички необходими документи. Имаме готовност 
да пристъпим към подписване на договора, веднага след като получим становището на ЕК", обясни 
Фандъкова.  
„На 28 ноември получихме имейл от дирекцията по регионално развитие в ЕК, с който бяхме 
информирани за жалби, които са внесени от началото на ноември от страна на някои от кандидатите. В 
имейла се посочваше фактът, че се оспорва действителността на референциите, подадени от кандидата 
за построените от него инсталации в Кипър и в Германия. Много бързо поисках да бъдат потвърдени тези 
референции. Цялата информация по тази тема е в ЕК. Г-жа Бояджийска беше в Брюксел, имаше среща в 
комисията и имаме уверението, че въпросът по тази тема е изяснен. Поставени са още два въпроса, които 
са ясно решени и аргументирани в решенията на ВАС. Очакваме дирекцията по регионално развитие на 
комисията да обследва и тях и да получим становището", добави тя. 
Фандъкова посочи, че първият етап от проекта е изцяло завършен, има построени две инсталации, които 
започват да функционират.  

 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Повдигат обвинение на мъж, изкупувал отпадъци в “заложна къща” в двора си 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/povdigat-obvinenie-na-mazh-izkupuval-otpadatsi-v-vzalozhna-
kashtav-v-dvora-si.html 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2659600
http://mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/povdigat-obvinenie-na-mazh-izkupuval-otpadatsi-v-vzalozhna-kashtav-v-dvora-si.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/povdigat-obvinenie-na-mazh-izkupuval-otpadatsi-v-vzalozhna-kashtav-v-dvora-si.html
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Текст:  Обвинение за незаконно изкупуване на вторични суровини е повдигнала прокуратурата на 37-
годишен мъж от с. Алеково. След подаден сигнал от местни жители, в края на април т.г. била извършена 
проверка от ОД на МВР, РУП – Свищов, и РИОСВ – В. Търново. Проверяващите установили, че В. Ч. е 
изградил площадка за метални и пластмасови отпадъци в двора си. На вратата на двора си поставил 
табелка, че в имота има “заложна къща” и срещу получаваните вещи издавал “заложен билет”. По закон 
обаче при изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали той е следвало да издава покупко-
изплащателна сметка, а освен това нямал разрешение за упражняване на подобна дейност. Полицията 
иззела всички намерени вещи в двора му. Бил съставен констативен протокол от екоинспекцията и била 
уведомена прокуратурата. 
Във вторник държавното обвинение е привлякло В. Ч. под наказателна отговорност по чл. 234 б. от НК. 
Ако бъде признат за виновен от съда, може да получи до 5 г. затвор, между 2000 и 50 000 лв. глоба, както 
и забрана да упражнява търговска дейност. До момента мъжът не е имал криминални прояви и не е 
осъждан. Наложена му е мярка за неотклонение “подписка”. 
 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: В Русе е спряно пренасянето през граница на отпадъци 

 
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/734313 
 

 

Текст:  Осуетено е в Русе пренасянето през граница на отпадаци, тъй като са в нарушение на Закона за 
управление на отпадъците и Регламент на Съвета на ЕС за трансграничен превоз на отпадъци. 
Съобщението е от РИОСВ-Русе, чиито инспектори са съставили акт за установяване на административно 
нарушение от фирма. За това нарушение се предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 
000 лева. Сигналът за задържано транспортно средство, превозващо текстилни отпадъци е подаден от 
служители на "Митница-Русе". Експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са 
констатирали липса на изискващите се документи – нотификация и писмено съгласие, които се издават от 
Министерство на околната среда и водите 
 

Източник: vratza.com 

Заглавие: Нова инсталация дава възможност за по-ниска такса битови отпадъци 
 

Линк: http://news.vratza.com/?id=2065313&adate=  
 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/734313
http://news.vratza.com/?id=2065313&adate
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Текст: Сепариращата инсталация във Враца започва да работи още от началото на следващата година. С 
надграждането на системата - направа на ново разтоварище и изграждането на площадка за 
компостиране, година по-късно - през 2015-та, може да се говори за намаление на таксата за твърди 
битовите отпадъци в града. Това обяви градоначалникът Николай Иванов.  
От началото на следващата година изискванията в Закона за управление на отпадъци ще поставят много 
общини, нямащи такава инсталация, пред тежки финансови проблеми. По този начин кметските управи 
ще бъдат принудени да вдигнат драстично размера на такса смет. Враца обаче не е включена в тези 
общини, допълни кметът. Той е категоричен, че сепарирането на отпадъците ще намали количеството 
депониран отпадък. Това, от своя страна, ще позволи на първо място да не се увеличава размерът на 
таксата за отпадъци. От друга страна, ще се даде възможност за натрупването на резерв, който ще 
позволи да се намали година по-късно таксата за отпадъци.  
Почти година пускът на сепариращата инсталация се бави заради обжалване пред различни институции 
от страна на фирмите, участвали в обществената поръчка. Върховният административен съд обаче излезе 
с крайното решение, че обявената от Община Враца обществена поръчка за предоставяне на услуги по 
предварителна обработка на смесени битови отпадъци е законосъобразна.  
"С този акт се обезсилва решението на Комисията за защита на конкуренцията и се оставя без 
разглеждане жалбата на "Екопак България" АД", обясниха от местната управа.  
Община Враца ще може да продължи процедурата и да избере фирма, която да поеме дейността по 
сортиране на смесените битови отпадъци от регионалното депо за неопасни отпадъци.  
"На практика това означава, че още през януари следващата година сепариращата инсталация ще може 
да започне работа", коментира кметът Николай Иванов. Обжалването на процедурата от "Екопак 
България" доведе до забавяне пуска на инсталацията.  

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: Собственик на котелно помещение в село Дянково, община Разград, изгарял отпадъци и над 
селото се стелели дим и задушлива миризма 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/734554 
 

 

Текст: Собственик на котелно помещение в село Дянково, община Разград, е изгарял отпадъци и над 

околните къщи са се стелели  дим и задушлива миризма, съобщиха от Регионалната инспекция по  

околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Екоинспекторите са установили огромни количества - около 

три кубически метра, стари дрехи и обувки, които са изгаряни в котелното. Сигналът за непрекъсната воня 

от комина е подаден от жител на населеното място. Експертите на РИОСВ-Русе са съставили констативен  

протокол и са дали предписания на собственика да не изгаря  отпадъци. В срок до 15 февруари те трябва 

да бъдат предадени на  фирма, притежаваща разрешителен документ за дейности с отпадъци  

за последващо третиране 

Източник: ruseinfo.net 
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Заглавие: РИОСВ - Русе: Сигналът за нерегламентирано третиране на отпадъци в с. Дянково е 
основателен 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_121639.html  
 

 
Текст: Сигналът за горене на отпадъци – стари обувки и дрехи в заведение в с. Дянково (община Разград) 
е основателен. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 17.12.2013 г. на място. Сигналът 
за неприятни миризми от изгаряне на отпадъци е подаден в инспекцията от жител на населеното място. В 
момента на провреката не се е извършвало горене, но в котелното помещение са установени струпани 
около 3 м 3стари дрехи и обувки. Експертите на РИОСВ-Русе са съставили констативен протокол и са дали 
предписания на собственика да не изгаря отпадъци. В срок до 15 февруари те трябва да бъдат предадени 
на фирма, притежаваща разрешителен документ за дейности с отпадъци за последващо третиране 
 

Източник: ibox.bg 

Заглавие: БСП и ГЕРБ предколедно "се захапаха" за боклука 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_74918146 
 

 
Текст: Силно притеснени за изграждането изцяло на станалия легендарен завод за отпадъци в София, 
бившите и настоящи управляващи даваха трибуна след трибуна за представителите на медиите, за да 
спорят кой какво е направил и прави за боклука на софиянци. 
Първата дума бе отредена на депутата от БСП и бивш общински съветник Жельо Бойчев, който оприличи 
въпросния завод за боклук в столицата като „приказка без край". Бойчев върна ситуацията назад в 
историята, още през 2005 година, когато след дълго лутане Столична община е взела решение за 
изграждане на интегрирана система за преработка на битовите отпадъци. 
Депутатът от левицата разказа за кандидатстванията за финансиране на проекта, което по думите му е 
струвало над 100 млн. лева на столичани, които са отишли за извозването и съхранението на балите за 
боклук, за средствата за депонирането на тези бали, за избора на изпълнител на проекта през 2010 
година и за отказване от този избран изпълнител по заръка на Европейската комисия.   
През 2012 година е започнала и втората процедура за избор на изпълнител, който да построи завода. 
"Една година се оценяваше техническото предложение и цената на участниците в този конкурс", изтъкна 
още Жельо Бойчев.  
От БСП извадиха на яве и още няколко факта, сред които това, че на 10 октомври Върховния 
административен съд е дал картбланш за работа по системата за преработка на битовите отпадъци, а 
вече 70 дни Столична община не е подписала договора с избрания изпълнител.  
Бойчев изрази притеснение, че този проект за завода за боклук може да бъде провален и именно затова 
сега правителството прави всичко възможно да не загуби европейските пари за завода и да спаси 
проекта.  
ГЕРБ светкавично отговори на удара, а младият "гербер" Александър Ненков зае мястото зад трибуната в 
парламента, за да защити действията на своя лидер Бойко Борисов още като кмет на столицата. Ненков 
напомни, че по времето на кабинета "Станишев" е бил създаден кризисен щаб, който е дал 10 млн. лева 
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на тогавашния концесионер, за да чисти София. "Г-н Станишев ходеше с една вноска, да показва как 
чистят града", подчерта народният представител от ГЕРБ. Той укори правителството на  
Тройната коалиция за това, че по време на своето управление са говорили как сметището в Суходол е с 
изчерпан капацитет, а то и до днес работи.  "Няма да има проблем с боклука в София", категорично заяви 
Александър Ненков. Готови за словестна битка, от БСП отново се върнаха на трибунката.  
Жельо Бойчев обвини бившите управляващи, че винаги се оправдават с това, че някой им пречи. "Кой им 
пречеше четири години да се реализира този проект за завода за боклук? Кой им пречеше да си проведат 
една успешна тръжна процедура и сами да си я провалят? Кой им пречеше да си направят оценката една 
година?", задаваше въпрос след въпрос народният представител от левицата. Той още веднъж пое 
ангажимент, че сегашните управляващи правят всичко възможно да спасят парите за изграждането на 
завод за отпадъци на София. 


