
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 6 март 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник - министър Чавдар Георгиев приветства участниците и гостите на конференцията за 

управление на отпадъците в рамките на “Save the Planet” 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2435  

  

Текст: Заместник - министър Чавдар  Георгиев  взе участие в официалното откриване на конференцията 
за управление на отпадъци, която се провежда в рамките на „Save the Planet“ - изложение и конференция 
за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа.  Събитието  ще се проведе в периода 
от  5  до 7 март 2014 г. 
В своето обръщение  към гостите и участниците в конференцията, заместник - министър Георгиев посочи, 
че „управлението на отпадъците в България е обект на целенасочена национална политика, съобразена с 
ангажиментите ни като страна членка на ЕС, а също така и с отговорността на българските граждани и 
нашата цел е да подобряваме условията и качеството на живот“ и допълни, че  „политика, която се гради 
на основата на доброто взаимодействие между централната и изпълнителната власт, между общините, 
бизнеса и гражданите е политика, която постига добри резултати чрез усилията на всички заинтересовани 
участници във връзка с управлението на отпадъците“. 
Заместник - министър Георгиев благодари на организаторите от името на министър Искра Михайлова и 
допълни, че настоящото събитие дава възможност да се дискутират различни аспекти на управлението на 
отпадъците, да се популяризират най-новите технологии и добри практики, както и тенденциите в 
развитието на законодателството. Той увери, че екипът на МОСВ работи и ще работи активно за 
реализирането на успешна високотехнологична, разбираема и постижима за българските граждани, 
устойчива политика за управлението на отпадъците в България. 
В работата на конференцията участие вземат български и чуждестранни експерти, които  ще разгледат 
различни аспекти на управлението на отпадъците. Програмата включва и представяне на успешни 
стратегии от държави - членки на ЕС. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Промените в Закона за управление на отпадъците са на финалната права 
 
Основна част от исканията на търговците на скрап ще бъдат удовлетворени 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/05/2255440_promenite_v_zakona_za_upravl
enie_na_otpaducite_sa_na/   
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Текст: Министерството на околната среда и водите е на финалната права по подготовката на промените в 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за които настояваха организациите в металургичната 
индустрия. Това съобщи зам.-министърът на екологията Чавдар Георгиев, като в края на седмицата 
предстои и среща с организациите в сектора, а до месец може да се очаква и законът да бъде внесен в 
Министерския съвет. 
Акцентът на промените е търговията с черни и цветни метали. По думите на Стефан Стефанов, директор 
на дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в министерството, предварителните 
промени, които все още предстоят да се уточняват, предвиждат намаляване на банковата гаранция за 
площадките за метали от 25 хил. на 15 хил. лв. (освен банкова гаранция компаниите плащат и такса от 
5000 лв. за всяка площадка, но за нея промяна най-вероятно няма да има). Промените предвиждат още 
да се върне възможността физически лица да предават цветни метали на пунктовете срещу заплащане. 
Според сегашния закон от началото на лятото гражданите ще са длъжни да предават отпадъците си 
безплатно и само на общински площадки или чрез компании за разделно събиране на отпадъци. 
Предлага се да се върне възможността за заплащане в брой при сделките с отпадъците под определен 
минимум на сделката. Сега плащането е безкасово без значение стойността. Наскоро екоминистърът 
Искра Михайлова заяви, че плащането на метали на стойност над 200 лв. ще продължи да бъде 
безкасово, за да се ограничат кражбите на инфраструктурни елементи. 
И гробищата за коли 
За площадките за разкомплектоване на стари МПС и за тези за електронно и електрическо оборудване 
ще бъдат въведени условия, подобни на тези за площадките за черни и цветни метали, коментира 
Стефанов. Мотивът е, че много често под формата на автоморги се крият незаконни пунктове за 
изкупуване на скрап. 
Масова практика е автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на стари 
атомобили, съобщиха преди време от Българската асоциация по рециклиране, като това води и до 
нелоялна конкуренция, тъй като заради по-ниските разходи могат да си позволят по-високи цени за 
изкупуване. Тази нерегламентирана дейност създава и рискове за околната среда, тъй като маслата, 
акумулаторите и въздушните възглавници на колите са токсични отпадъци и трябва да се изхвърлят 
контролирано. 
Промяна ще има и за общините, тъй като те нямат готовност да организират до средата на лятото 
центровете си за безвъзмездно предаване на отпадъци. За тях срокът ще бъде удължен с шест месеца до 
края на годината. По думите на Чавдар Георгиев изкупуването на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса 
трябва да се изнесе извън жилищните квартали - предимно в промишлените зони. 
По искане на бизнеса 
Вътрешният министър на ГЕРБ Цветан Цветанов беше един от авторите на действащите от юли 2012 г. 
текстове за ЗУО, чиято цел беше площадките за скрап да се сведат до минимум, за да може МВР да 
ограничи кражбите на метали. През миналата година от металургичния бизнес се оплакаха, че голяма 
част от участниците на пазара са отпаднали заради непосилните условия. От 2300 площадките са 
намалели с 65%, или са останали около 900, което е под санитарния минимум на този тип обекти, който 
според бизнеса е 1200 - 1400. Пет браншови организации - Българската стопанска камара, Българската 
асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на 
рециклиращата индустрия и Българска браншова камара "Феникс ресурс", отчетоха, че оборотите в 
сектора са намалели с над 30-40%. МВР пък така и не успява да контролира този сектор, тъй като част от 
фирмите са преминали в сивата икономика. 
Като председател на парламентарната комисия по околна среда в предишния парламент Искра 
Михайлова беше сред вносителите на жалба в Конституционния съд, в която се искаше текстът от закона 
за безвъзмездно предаване само на общински площадки да бъде отменен. Мотивите бяха, че всеки 
гражданин има право да получи пари срещу вторичните си суровини. 
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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Автоморгите вече ще плащат банкови гаранции за дейността си 

Линк: http://www.mediapool.bg/avtomorgite-veche-shte-plashtat-bankovi-garantsii-za-deinostta-si-

news217539.html  

  

Текст: Автоморгите вече ще бъдат задължени да плащат банкови гаранции за дейността си, а отделни 
площадки за предаване на цветни и черни метали това изискване ще отпадне, съобщи зам.-министърът 
на околната среда и водите Чавдар Георгиев, цитиран от БТА в сряда. По думите му това ще стане с 
поправки в Закона за управление на отпадъците, чиято подготовка е на финала и се очаква идната 
седмица проектът за промените да бъде предложен за обществено обсъждане, а до месец да влезе за 
одобрение и от правителството. 
 Още в края на миналата година министърът на околната среда и водите Искра Михайлова каза пред 
Mediapool, че се предвижда облекчаване на дейността на рециклиращите предприятия, включително 
намаляване на размера на банковите гаранции. Според действащото в момента законодателство 
търговците на цветни и черни метали трябва да плащат 30 хил. лв. гаранции за дейността си и отделно по 
още 5 хил. лв. за всяка площадка за събиране на този вид отпадъци. Българската асоциация за 
рециклиране обаче неведнъж в последната година обръщаше внимание, че автоморгите дублират 
дейността на търговците на скрап от черни и цветни метали, но не са задължени да плащат никакви 
гаранции и не се контролира дейността им. 
 Георгиев обясни, че се планира промяна на условията за извършване на определени дейности, свързани 
с третиране на отпадъци, засилва се контролът върху дейността на тези оператори и по-добре се 
определя ролята на общините в процеса за разделно събиране на отпадъците. 
 За отделни площадки банковите гаранции падат, но като цяло се запазват и ще се предвиди по-цялостен 
контрол и върху други стопански субекти, които извършват подобни дейности като например 
автоморгите, отбеляза заместник-министърът. Те ще имат вече аналогичен режим на дейността, така 
както и операторите, свързани с третирането на излезли от употреба моторни превозни средства, това 
включва и банкова гаранция, коментира той. 
 Общините на този етап нямат готовност за изпълнение на законовата норма до това лято да организират 
площадки за безвъзмездно предаване на полезни отпадъци, заради което се предвижда отсрочка, 
коментира още зам.-министърът. Очевидно е, че се нуждаят от по-дълъг срок, вероятно ще има 
шестмесечно или по-голямо удължаване, каза той. 
 МОСВ ще подкрепи организиране на тези общински центрове, където всички граждани ще могат да 
предават отпадъци си, включително и финансово, доколкото е възможно, отбеляза 
заместник-министърът. За целта се имат предвид различните отчисления, натрупани по сметките на 
общините, както и развиването на международни двустранни партньорства. Надявам се чрез тях да 
успеем да осигурим необходимите средства на някои общини, каза Георгиев. 
 За повишаване на ефективността на разделното събиране на отпадъци в страната се предвижда 
въвеждането на по-строги изисквания към организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 
Обществеността ги критикува най-много и с право, коментира заместник-министърът. Ролята на 
общините в процеса също е конкретизиран в закона. Те трябва да са в пълен синхрон с 
оползотворяващите организации, каза още той. 

 

 

http://www.mediapool.bg/avtomorgite-veche-shte-plashtat-bankovi-garantsii-za-deinostta-si-news217539.html
http://www.mediapool.bg/avtomorgite-veche-shte-plashtat-bankovi-garantsii-za-deinostta-si-news217539.html
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Източник: investor.bg 

Заглавие: Пунктовете за изкупуване на хартия и пластмаса се изнасят в промишлените зони  

Приключва работата по новия Закон за управление на отпадъците, съобщи зам.-министърът на 
околната среда Чавдар Георгиев  

Линк: http://www.investor.bg/bylgariia/5/a/punktovete-za-izkupuvane-na-hartiia-i-plastmasa-se-iznasiat-v-

promishlenite-zoni,168085/   

  

Текст: Приключва работата по новия Закон за управление на отпадъците, който скоро ще бъде 
предоставен за публично обсъждане. Това означава, че в рамките на месец ще влезе в Министерския 
съвет. Това съобщи зам.-министърът на околната среда Чавдар Георгиев.  
Промените са значителни – те засягат условията, свързани с управлението на отпадъци, ангажиментите 
на търговците със скрап за банкови гаранции, променят се изискванията към тези оператори, засилва се 
контролът върху тяхната дейност. И още промени – по-добре се определя ролята на общините в процеса 
на разделно събиране. 
Контролът ще бъде завишен по отношение на всички оператори, но акцентът е върху търговията с черни и 
цветни метали. За отделни площадки банковите гаранции падат, но ще се предвиди контрол и върху 
работата на автоморгите. Те вече ще работят по аналогичен режим, подобно на операторите на 
площадки за рециклиране на моторни превозни средства. 
Изкупуването на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса, според МОСВ, трябва да се изнесе предимно в 
промишлените зони и да излезе от жилищните квартали. Това ще стане със завишаване на техническите 
изисквания към пунктовете за вторични суровини, съобщи още Чавдар Георгиев. Няма да има пречки за 
извършването на такава дейност, уточни той.  
На този етап общините нямат готовност да организират до лятото центровете за безвъзмездно предаване 
на отпадъци, затова срокът ще бъде удължен най-малко до края на годината. Обмисля се финансова 
подкрепа за общините – например от отчисленията за тон депониран боклук, за което те в момента 
плащат и са натрупани средства. 
По отношение на разделното събиране на боклука Георгиев уточни, че ще има по-строги изисквания към 
организациите, които би трябвало да организират оползотворяването на опаковките. 
Във връзка с критиките към България заради мръсния въздух в градовете той посочи, че за замърсяването 
допринася увеличеното търсене на твърди горива от населението, причината за което са финансовите 
затруднения на домакинствата. 
Предвиждат се определени мерки към въглищата за битово отопление, но те сигурно ще действат от 
догодина. В новата програма „Околна среда“ ще има специално направление за въздуха, по което ще се 
финансира общественият транспорт, а вероятно ще се финансират и индивидуални очистни съоръжения 
за всяко домакинство и за по-малки сгради.  
 
Още по темата 

 
Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Пунктовете за вторични суровини да се изнесат към промишлените зони, предвижда нов 

закон 

http://www.investor.bg/bylgariia/5/a/punktovete-za-izkupuvane-na-hartiia-i-plastmasa-se-iznasiat-v-promishlenite-zoni,168085/
http://www.investor.bg/bylgariia/5/a/punktovete-za-izkupuvane-na-hartiia-i-plastmasa-se-iznasiat-v-promishlenite-zoni,168085/
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Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/03/05/2255382_punktovete_za_vtorichni_surovini_da_se_iznesat_kum

/                   

  

Текст: Пунктовете за вторични суровини ще бъдат изнесени от центъра и жилищните квартали към 
периферията на града. Това ще стане чрез завишаване техническите изисквания към тези пунктове, 
залегнали в новия Закон за управление на отпадъците, който скоро ще бъде предоставен за публично 
обсъждане и до месец влиза в Министерския съвет. Това стана ясно от думите на заместник министъра 
по екология Чавдар Георгиев на откриването на конференция за управление на отпадъците тази сряда. 
Позицията на ековедомството е, че изкупуването на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса, което се 
случва именно в тези пунктове за вторични суровини, трябва да се изнесе предимно в промишлените 
зони и да излезе от жилищните квартали. Не са ясни мотивите за тази промяна, но според Чавдар 
Георгиев няма да има пречки за извършването на такава дейност. 
Не на това мнение обаче е експерът по управление на отпадъци от "За Земята" Евгения Ташева. Според 
нея, "изнасянето" на пунктовете за вторични суровини директно ще удари по прехраната на хората, които 
в момента се занимават основно и най-ефективно с "улично рециклиране". 
С подобна работа се занимават поне 2500 души, които през 2010 г. са предали за рециклиране между два 
и четири пъти повече от количеството, рециклирано чрез цветните кофи, сочат данните от консултантски 
доклади за отпадъците в София. Отново в столицата през 2010 г.: докато организациите за 
оползотворяване са допринесли за рециклирането на близо 2% от общо 13% рециклирани отпадъци, 
клошарите са допринесли с близо 8%. 
Това означава по-малко боклуци за сметището, повече спестени суровини и повече хора, осигурили поне 
част от препитанието си. В същото овреме по данни на Европейския съюз за 2013 г. България е с най-
висок процент на хора, страдащи от крайна бедност (близо 43% общо), както и с два пъти по-висок от 
средната за ЕС стойност за дългосрочно безработни хора - близо 7%. 
Някаква част от хората, които се крият зад тези проценти, всъщност намират начин да се препитават, като 
"спасяват" част от материалите, които другите проценти небрежно смесват и изхвърлят в контейнерите, 
казва Ташева пред "Дневник". 
И в същото време тези хора, предимно нуждаещи се не разполагат с бусове, а дори и каруци, за да могат 
да стигнат до периферните нежилищни зони, предупреди Ташева и подчерта, че поправката ще убие 
"бизнеса" им и ще възпрепятства един ефективен начин за рециклиране в България. 
Промените в Закона за управление на отпадъците са значителни, съобщи още зам.министърът. Става 
дума за поправки, които засягат условията, свързани с управлението на отпадъци, ангажиментите на 
търговците със скрап за банкови гаранции, променят се и изискванията към тези оператори, засилва се 
контролът върху тяхната дейност, както и по-добре да се определя ролята на общините в процеса на 
разделно събиране. 
Контролът ще бъде завишен спрямо всички оператори, но акцентът е върху търговията с черни и цветни 
метали. За отделни площадки банковите гаранции падат, но ще се предвиди контрол и върху работата 
на автоморгите. Те вече ще работят по аналогичен режим, подобно на операторите на площадки за 
рециклиране на моторни превозни средства. 
На този етап общините нямат готовност да организират до лятото центровете за безвъзмездно 
предаване на отпадъци, затова срокът ще бъде удължен най-малко до края на годината. Обмисля се 
финансова подкрепа за общините – например от отчисленията за тон депониран боклук, за което те в 
момента плащат и са натрупани средства. 
Георгиев обясни още, че за разделното събиране на боклука ще има по-строги изисквания към 
организациите, които трябва да организират оползотворяването на опаковките. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/03/05/2255382_punktovete_za_vtorichni_surovini_da_se_iznesat_kum/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/03/05/2255382_punktovete_za_vtorichni_surovini_da_se_iznesat_kum/
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Източник: inews.bg 
 
Заглавие: Въвеждат банкови гаранции и за автоморгите 
 

Линк: http://inews.bg/%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.370658.
html 

  

Текст: Банкови гаранции вече ще има и за дейността на автоморгите. Това предвиждат промени в Закона 
за управление на отпадъците, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев по 
време на тематична конференция. 
Измененията предвиждат засилване на контрола върху операторите и тяхната дейност, както и по-добре 
да се определя ролята на общините в процеса за разделно събиране на отпадъците. 
Георгиев подчерта, че контролът се засилва по отношение на всички оператори, но  най-важни са тези, 
свързани с черни и цветни метали. 
Пропуските в законодателството и възможността автоморгите да дублират дейността на организациите за 
черни и цветни метали бяха остро критикувани многократно от Българска асоциация по рециклиране, 
допълва БТА. 
Зам.-министърът посочи, че към момента общините нямат готовност за изпълнение на  законовата норма. 
Тя предвижда до това лято кметствата да организират площадки за безвъзмездно предаване на полезни 
отпадъци, заради което се предвижда отсрочка. По думите му е очевидно, че кметствата се нуждаят от 
по-дълъг срок, вероятно ще има шестмесечно или по-голямо удължаване. 
За повишаване на ефективността на разделното събиране на отпадъци в страната се предвижда 
въвеждането на по-строги изисквания към организациите за оползотворяване на отпадъците от 
опаковки.   
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Депутатите обсъждат възраждането на „Кремиковци" 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-

ikonomika/deputatite_obsazhdat_vazrazhdaneto_na_kremikovtsi-228474.html    

  

Текст: София. По предложение на Атака депутатите започнаха пленарния ден с обсъждане на проект за 
подновяването на работата на стоманолеярния завод във фалиралия и затворен металургичен гигант 
„Кремиковци". Народните представители гласуваха дебатите да се излъчват по обществените БНТ и БНР. 
 Мотивите на депутатите от Атака са, че заводът е от голямо значение за икономиката и БВП и посочиха, 
че правителството е дало заявка за реиндустриализация на страната. 

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/deputatite_obsazhdat_vazrazhdaneto_na_kremikovtsi-228474.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/deputatite_obsazhdat_vazrazhdaneto_na_kremikovtsi-228474.html
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 В началото на обсъждането депутати от левицата се съгласиха, че заводът е бил от голямо значение за 
държавата и че може да предложат на кабинета да направи анализ за евентуален рестарт. Те обаче 
подчертаха, че решението не е в правомощията на Народното събрание. От ДПС пък припомниха, че 
„Кремиковци" вече не е държавна, а частна собственост. 
 Сред критиките към предложението са, че за подновяването на работата на стоманолеярния завод няма 
направена екооценка, както и че това би изисквало значителни държавни средства. В подкрепа имаше 
изказвания, че това производство не замърсява толкова, както и че подобно решение би било от полза за 
жителите на квартал "Кремиковци". 
 „Стоманата е много важна за строителството. Имаше години наред дебати, дали мястото на 
"Кремиковци" е в Софийското поле или не. Българска стомана се е леела не само в Европа, но и в Япония 
и ред други държави", каза депутатът от Атака Николай Александров. 
 Депутатът от Коалиция за България Красимир Янков посочи, че металургичният комбинат е формирал 9% 
от БВП и това доказва, че тезата, че държавата не е добър стопанин е грешна. 
 "Бихме могли да предложим на правителството да направи анализ за възстановяване на дейността на 
„Кремиковци". Няма как да задължим изпълнителната власт. Без разчети няма как да се произнесем", 
добави колегата му от левицата Румен Гечев. 
 „Защо държавата да не участва? Защо да не се вложат държавни пари там и да се направи едно 
държавно – частно дружество, да се печели", попита лидерът на Атака Волен Сидеров. 
 След приватизацията на „Кремиковци" гигантът трайно беше воден към фалит. През 2010 г. комбинатът 
беше обявен в несъстоятелност, а по-късно част от активите са продадени за 316 милиона лева на 
„Елтрейд къмпани". 

  

 


