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Източник: capital.bg 

Заглавие:  Хаос заплашва пазара на метални отпадъци 

От 13 юли се забранява изкупуването на скрап от физически лица, а плащанията към фирми ще са само по 

банков път 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/07/2339070_haos_zaplashva_pazara_na_metal

ni_otpaduci/   
 

  

Текст: Хаос - това се очаква да настъпи на пазара на метални отпадъци след 13 юли. Тогава трябва да 
влязат в сила ограничения в Закона за управлението на отпадъци, които ще доведат до блокиране 
дейността на легалните пунктове за събирането им. За това алармираха вчера от Българската асоциация 
по рециклиране (БАР). 
Ограниченията 
Браншовата организация припомня, че от 13 юли се забранява предаването на отпадъци от физически 
лица срещу заплащане на лицензираните площадки за скрап. Търговците ще могат да изкупуват цветни 
метали и старо желязо само от компании, като за тях трябва да има документ за произход. Гражданите 
ще трябва да предават безвъзмездно своите метални отпадъци или стари електроуреди на общински 
площадки. Влиза в сила и още едно ограничение в търговията – на предаващите отпадъци да им се плаща 
само по банков път. 
Още миналата есен 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", настояха в 
писма до Министерството на околната среда и водите спешно да бъде променен Законът за управление 
на отпадъците. Тогава от екипа на министерството заявиха, че действащата нормативна база ограничава 
търговията с черни и цветни метали и затруднява преработващата индустрия, и обеща обществено 
обсъждане на промени. 
Представителите на бизнеса предложиха няколко основни корекции 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. Както и да отпадне 
безкасовото плащане за сделки с отпадъци, тъй като сумите са малки и в повечето случаи не покриват 
банковите такси за теглене и поддържане на карти. До такива промени така и не се стигна, а влизащите в 
сила ограничения заплашват работата на компаниите в този сектор. Група депутати от миналия 
парламент сезираха и Конституционния съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от 
текстовете. 
Законът беше приет преди две години, като целта му беше площадките за скрап да се сведат до 
минимум, за да може по този начин МВР да ограничи кражбите на метали. Сега от БАР цитират данни от 
МВР, според които кражбите на черни и цветни метали за скрап са намалели за това време с близо 60%. 
Заради поставените много високи изисквания за работа броят на площадките за скрап намаля от 2300 на 
около 900. 
Никаква готовност на общините 
От Българската асоциация по рециклиране обясняват, че досега няма нито една готова площадка за 
събиране на скрап в повече от 260-те общини, което поставя под въпрос изпълнението на закона. Това е 
така, тъй като местните власти са наясно, че гражданите нямат стимул да предават отпадъци безплатно. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/07/2339070_haos_zaplashva_pazara_na_metalni_otpaduci/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/07/2339070_haos_zaplashva_pazara_na_metalni_otpaduci/
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Освен това самите те не разполагат с необходимите средства за тези инвестиции и очакваха тези текстове 
от закона да бъдат отменени. 
От организацията отбелязват, че с търговия с отпадъци изкарват прехраната си над 600 хил. души и ако те 
няма да могат да продават срещу заплащане отпадъци, ще останат без работа в разгара на лятото. Освен 
това ще се свие драстично работата на компаниите за търговия и преработване на отпадъци, които имат 
общ годишен оборот от над 2 млрд. лв.  
Последствията 
БАР прогнозира ръст на сивия сектор, тъй като търговията с отпадъци между фирми е разрешена. Това ще 
накара хората да предават металните отпадъци в нелегални пунктове, който така или иначе не обявават 
оборотите си. Те от своя страна ще предадат събраните отпадъци с фалшиви фактури на лицензираните 
пунктове като отпадък от фирма, обясняват схемата от асоциацията. 
Ако законовата поправка, която забранява предаването на отпадъци срещу заплащане не бъде отменена, 
индустрията в България ще изпита сериозно затруднение, категорчни са от бранша. И прогнозират, че 
"Стомана индъстри" би трябвало да намали наполовина производството си или да внася скрап от 
чужбина, което ще оскъпи значително продукцията й. Същото се отнася и до преработващите цветни 
метали компании в България. 
 

Публикувано още в : 

 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4177445                                                                                         

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4177483 

 
http://www.mediapool.bg/predavaneto-na-metalni-otpadatsi-popada-v-zakonova-cherna-dupka-

news222357.html 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1292894      

http://www.segabg.com/article.php?id=706823            
                                                                                 
http://www.blitz.bg/news/article/277879             
     
http://www.bia-bg.com/news/16437/Над_600_хил_души_ще_останат_без_препитание_от_13_юли/              
 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/-
%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_l.n_i.96062_c.22.html#.U7ue7k
2KDDc                                                        
                                                                                                                               
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%
B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_l.a_i.554332_at.1.html 
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http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_l.a_i.554332_at.1.html
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http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_l.a_i.554332_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_l.a_i.554332_at.1.html
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http://www.novini.bg/news/217553-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html 

 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%

B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%83-

%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.412217.html                                                                               

http://www.posredniknews.com/site/stranata/biznes/49699-bar-nad-600-hil-dushi-mogat-da-ostanat-bez-

rabota                                                                                          

http://bulbox.net/details/news/1985023/ 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=664199 

http://vsichkinovini.com/article/180672-asotsiatsiyata-po-retsiklirane--nad-600-hil--dushi-shte-ostanat-bez-

prepitanie-ot-13-yuli.html 

http://dartsnews.bg/News/74079 

http://etleboro.org/bg/!/!/16923261 

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/samo-firmi-shte-sybirat-skrap-6016719                                                                                               

http://news.expert.bg/n446413                                                                                                

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни 

станции за отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=108                                                                                             

  

Текст: Националния стратегически план за управление на утайките от пречиствателни станции за 
отпадъчни води, както и ръководствата към него са документи, които ще поставят началото на по-добър 
етап при управлението на утайките от ПСОВ в България. Поставените цели в Националния план и мерките, 
заложени в Плана за действие напълно отговарят на съвременните тенденции и изисквания на 
законодателството по управление на отпадъците в страната, както и предложеният „реалистичен 
сценарии“ за действие дава необходимата времева рамка на страната ни и операторите/собственици на 
ПСОВ активно да участват в изграждането и функционирането на устойчива система за третиране на 
утайките, с насоченост към оползотворяването и рециклирането им. 

http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.412217.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.412217.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.412217.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-600-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81_l.a_c.382_i.412217.html
http://www.posredniknews.com/site/stranata/biznes/49699-bar-nad-600-hil-dushi-mogat-da-ostanat-bez-rabota
http://www.posredniknews.com/site/stranata/biznes/49699-bar-nad-600-hil-dushi-mogat-da-ostanat-bez-rabota
http://bulbox.net/details/news/1985023/
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=664199
http://vsichkinovini.com/article/180672-asotsiatsiyata-po-retsiklirane--nad-600-hil--dushi-shte-ostanat-bez-prepitanie-ot-13-yuli.html
http://vsichkinovini.com/article/180672-asotsiatsiyata-po-retsiklirane--nad-600-hil--dushi-shte-ostanat-bez-prepitanie-ot-13-yuli.html
http://dartsnews.bg/News/74079
http://etleboro.org/bg/!/!/16923261
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/samo-firmi-shte-sybirat-skrap-6016719
http://news.expert.bg/n446413
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=108
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Крайна дата за съгласуване: 20.07.2014 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gstoyanov@moew.government.bg; 
aivanov@moew.governement.bg 
Пълният текст на Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни 

станции за отпадъчни води  на територията на Р България  за периода 2014-2020 г. може да видите тук. 
Пълният текст на проект на Подготовка при вземането на решения за обезвреждане на утайките от 

градските пречиствателни станции за отпадъчни води може да видите тук. 
Пълният текст на проект на Техническо ръководство за третиране на утайките от градските 

пречиствателни станции за отпадъчни води най-добри налични техники (НДНТ) може да видите тук. 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Инструкции за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на 

биоотпадъците (насоки за прилагане на изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=107                                                                                            

  

Текст: Основната цел на проекто-документа е да се осигури централния комуникативен инструмент за 
подкрепа и насърчаване на прилагането на законодателната и стратегическа рамка, свързана с 
разделното събиране и третиране на биоотпадъците, като ключов елемент на съвременната политика по 
управление на биоотпадъците в Република България. Инструкциите представляват насоки „стъпка по 
стъпка“ за прилагане на разпоредбите, свързани с управлението на биоотпадъците, регламентирани в 
Наредбите като в отделно Приложение към инструкциите са представени практически насоки за 
планиране на общинско и регионално ниво, вземане на решения от компетентните органи, както и за 
инвестиции от частни или общински инициативи за третиране на биоотпадъците. 
Крайна дата за съгласуване: 20.07.2014 г. 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gstoyanov@moew.government.bg; 
aivanov@moew.governement.bg 
Пълният текст на проекто-документа може да видите тук. 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Инструкции за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на 

биоотпадъците (насоки за прилагане на изискванията на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците) 

mailto:gstoyanov@moew.government.bg
mailto:aivanov@moew.governement.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/140507_NSPSM_BG-kolegium_track_280514.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Decision-making_guide_BG-1.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Technical_guide_BG-3_03.12.13_final.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Doklad_Kolegium_utajki.doc
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=107
mailto:gstoyanov@moew.government.bg
mailto:aivanov@moew.governement.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/V-II_Manual_Municipalities_CompOrd_BGk-Master.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/140217_Doklad_Comp-SepColl-Ord-manual-minister.doc
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=106                                                                                    

  

Текст: Основната цел на проекто-документа е да се осигури централния комуникативен инструмент за 
подкрепа и насърчаване на прилагането на законодателната и стратегическа рамка, свързана с 
разделното събиране и третиране на биоотпадъците, като ключов елемент на съвременната политика по 
управление на биоотпадъците в Република България. Инструкциите представляват насоки „стъпка по 
стъпка“ за прилагане на разпоредбите, свързани с управлението на биоотпадъците, регламентирани в 
Наредбите като в отделно Приложение към инструкциите са представени практически насоки за 
планиране на общинско и регионално ниво, вземане на решения от компетентните органи, както и за 
инвестиции от частни или общински инициативи за третиране на биоотпадъците. 
Крайна дата за съгласуване: 20.07.2014 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gstoyanov@moew.government.bg; 
aivanov@moew.governement.bg 
Пълният текст на проекто-документа може да видите тук. 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: МОСВ дари 3000 лв. за извозване на отпадъците след наводненията в Килифарево и Дебелец 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1292682                                                                                              

  

Текст: Областна администрация – Велико Търново получи бонове за гориво на стойност 3000 лева за 
подпомагане извозването на събрания отпадък по време на разчистването след наводнението от 19-ти 
юни. Боновете се даряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС), с решение на Министъра на околната среда и водите. 
От ПУДООС информират областния управител, че след приключване на тозгодишната инициатива „Да 
изчистим България за един ден“, в Предприятието са възстановени неизползвани бонове на обща 
стойност около 10 000 лева, които с доклад от страна на експерти на ПУДООС и с решение на Министъра 
на околната среда и водите, се даряват за подпомагане извозването на отпадъците в пострадалите 
области. Бонове за 4000 лева получава Областна администрация -Варна, 3000 лева - Добрич и 3000 лева - 
Велико Търново. 
Боновете за гориво трябва да бъдат използвани единствено за извозване на събраните отпадъци по 
време на разчистването в Килифарево и Дебелец както и за възстановяването на нормалния вид на 
улиците и зелените площи в засегнатия район. В срок до 30 август т.г. Областна администрация е длъжна 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=106
mailto:gstoyanov@moew.government.bg
mailto:aivanov@moew.governement.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/V-I_Manual_Municipalities_SepColl_BGk-master.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/140217_Doklad_Comp-SepColl-Ord-manual-minister.doc
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1292682
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да представи в ПУДООС отчетните документи от разходването на боновете. Боновете за гориво вече са 
предоставени на Община Велико Търново, откъдето ще бъдат разпределени за извозването на отпадъци 
в градовете Дебелец и Килифарево. 

 

 

Източник: 3e-news.net 

Заглавие: Екоминистерството обяви търг за определяне състава на битовите отпадъци в България 
 

Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%

82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_38811                                                                                          

  

Текст: Търг за определяне морфологичния състав на битовите отпадъци в България е пуснало 
Министерството на околната среда и водите на 23 юни. През миналия месец обществените поръчки на 
ведомството са 12, показват данни на Агенцията за обществени поръчки. Сред тях са и такива за 
дейности, които отдавна би трябвало да бъдат извършени, но за които точно сега сега администрацията 
се активизира. 
В момента все още не е ясно методиката, по която ще се определя новата такса смет. Единственото ясно 
е, че трябва да бъде на реално количество генериран отпадък. Няколко са възможните варианти, които се 
коментират- това да става на база за сметките за вода и на количество изхвърляни торби. Общини, бизнес 
и администрация все още не са готови с окончателните текстове на наредбата към Закона за местните 
данъци и такси. Дори пък вече в парламента има текстове за удължаване на срока, в който общините 
трябва да въведат новата такса битови отпадъци, а не какъвто е сега от 2015 година. 
В този момент се обявява търг за състава на битовите отпадъци, което е особено важно. Но няколко пъти 
вече за последните седем години се правеха такива проучвания.  
Срокът за подаване на офертите е 24 юли. Поръчката е не само за определяне на морфологичния състав, 
но и за сравняване на резултатите от други предишни проучвания,  вкл. отчитане на сезонните промени в 
състава на отпадъците, изготвяне на указания към местните власти за необходимостта от определяне на 
морфологичния състав на отпадъците на определен период и изграждане на пилотна площадка за 
разделно събиране на общински отпадъци. В поръчката влиза още планиране на пилотна площадка за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата  и конкретно за община 
Габрово.  
Поръчката е за 1 858 039 лева. Като участниците трябва да представят гаранция за участие от 18  580 лева, 
а гаранцията за изпълнение трябва да е 1% от стойността на договора.  

http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
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Сред другите обществени поръчки на ведомството през юни са за изготвяне на указания за управлението 
на строителните отпадъци и рециклирането на материали от строителни отпадъци за 75 000 лева и избор 
на изпълнител за разработване и въвеждане на система за управление на качеството в системата на 
Министерство на околната среда и водите за 202 000 лева. 
 

 

Източник: segabg.com 

Заглавие: Вече правим карта на сухите реки в България 

И посланици ме питат какво става с блокираните пари по "Околна среда", казва екоминистърът 

Станислав Анастасов 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=706586                                                                                          

  

Текст: Станислав Анастасов наследи на поста екоминистъра Искра Михайлова, която замина в Брюксел 
като евродепутат. Анастасов е роден през 1983 г., завършил е информатика в Техническия университет - 
Мюнхен, Германия, и "Стопанско управление" в СУ "Св. Климент Охридски". От 2008 г. Анастасов прави 
политическа кариера в ДПС, а в началото на юни бе назначен за министър на околната среда и водите. 
- Министър Анастасов, как ще отговорите на критиките, че имате бляскава политическа кариера, но ви 
липсва управленски опит?  
- Политическата ми кариера започна преди години със заемането на различни длъжности. Имам опит в 
работата с решаване на различни казуси и във формиране на политики. Предизвикателствата пред един 
министър не са нито за ден, нито за месец, защото политиките по околна среда и води са дългосрочни. 
- Поехте министерството в много труден момент - в първите ви дни като министър се случи трагедията 
във Варна, а в същото време част от парите по "Околна среда" бяха спрени заради нарушения при 
търговете. Ще ви стигне ли времето да се справите с тези проблеми, още повече че предстоят предсрочни 
избори? 
- Министерството има дългосрочна политика по всички сектори, свързани с околната среда, които ще 
работят и след като аз бъда министър. За мен е важно в екипа на министерството да има експертна 
администрация и където е необходимо, да се повиши този капацитет. Много по-важно е да има 
стратегически документи, които да определят работата в правилната посока, макар че ние работим 
основно по евродирективи и ги следваме. 
- Но често пъти стратегиите просто остават на хартия... 
- Всички политики в Министерството на околната среда и водите трябва да бъдат отразени в секторните 
политики на останалите министерства. Имаме разписани много задължения, а в същото време бюджетът 
ни е малко или повече ограничен. 
- Казвате, че са взети мерки да подобряване на контролните механизми при плащанията по "Околна 
среда". Какво имате предвид? 
- Програмата е минала одит от Европейската комисия, отразили сме всички препоръки, които са дадени. 
Подобрени са системите за контрол, има въведена електронна картотека на договорите, направили сме 
оценка на грешките и сме наложили съответните корекции. Искам да подчертая, че всяка корекция е 
направена на база на оценена грешка - няма субективизъм. Част от проектите, които сме проверили, са 
проверени и от ЕК. Изпратили сме писмо с всички проблеми и очакваме реакция от Главна дирекция 
"Регионална политика". Смятам, че до края на юли може да мине първият одобрен сертификат. 

http://www.segabg.com/article.php?id=706586
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- Какви са грешките? 
- Съвсем скоро ще излезе официалният одитен доклад, който бе направен от Сметната палата за периода 
от септември 2009 г. до май 2013 г. Там конкретно ще бъде описанo всичкo, но не бих искал да говоря 
предварително. Имало е грешки с управлението на самите проекти, с отразяването на документацията, 
със синхронизиране със системите на финансовото министерство. Проблемите са много, но не искам тези 
грешки да се политизират. Бих бил в много изгодна позиция да коментирам, но няма да го направя, 
защото за мен е важен най-вече интересът на държавата и на общините. 
- Какъв е размерът на наложените финансови корекции по "Околна среда" и колко договора засягат те?  
- Общата стойност на финансовите корекции е 94.7 млн. лв. Първо са наложени индивидуални финансови 
корекции, предложени от управляващия орган, а в резултат на втора верификация сме наложили 81.8 
млн. лева. Отделно от това за още 8 случая ще бъдат наложени финансови корекции за 12.8 млн. лв. 
Проверили сме 239 договора за търгове, но при 139 от тях са открити различни нарушения и това е доста 
показателно. При 88 се касае за нарушения в кръга, посочен от ЕС, а при 55 - други нарушения. Тоест, ние 
сме били малко по-стриктни от ЕС, така че да покажем на Брюксел, че наистина сме съвестни в одитите 
си. Тези допълнителни нарушения не са довели до финансови корекции. 
- Как ще се отразят корекциите на малките общини? Някои кметове дори говорят за фалит. 
- Проблемът със спрените плащания не е само на министерството, а на цялата икономика. Наясно сме, че 
общините нямат резерв, че самите изпълнители нямат кой знае какъв резерв, за да финансират 
дейностите си, докато бъдат възстановени плащанията. Дори ще стигна малко по-далеч - имам 
запитвания от посланици в последните дни, защото значителна част от подизпълнителите са 
чуждестранни компании и те също се интересуват от това какво ще се случи със спрените плащания. 
- Има ли риск тези пари да останат изцяло за сметка на бюджета? 
- Това е най-лошият сценарий! Отговорните министерства правят всичко възможно това да не се случи. 
Отговорихме на Брюксел какви реформи сме предприели, така че да гарантираме изпълнението на 
препоръките им. Разчитаме, че експертите в Брюксел ще отразят това, което сме свършили. 
- Кога очаквате да бъдат възстановени плащанията? 
- Очаквам това да стане в края на юли с първия сертификат, който ще представим с наложените 
финансови корекции. Работим в тази посока. 
- Как гледате на предложението обжалването на търговете да бъде 2% от стойността им? Много кметове 
се оплакват, че има фирми, които са "специализирани" в оспорването на поръчки именно по "Околна 
среда". 
- Забавянето на проектите заради обжалвания е сериозен проблем. Струва ми се обаче, че това не касае 
само тази програма, а всички обществени поръчки. Това е основен проблем, който забави изграждането 
на депата и изпълнението на една от евродирективите. 
- Рециклиращи фирми обявиха, че са готови да излязат на протест точно заради липсата на изградени 
депа, където те са длъжни да изхвърлят металните отпадъци и подлежат на глоби, ако не го направят. 
Вашият коментар? 
- Отворени сме за диалог както с бизнеса, така и с общините. Работим още по-интензивно за 
разработването на Национален план за управление на отпадъците, защото без такъв план е трудно да се 
разпределят ролите и да се знае кои са всички ангажирани в процеса. В областта на отпадъците трябва 
все по-малко да депонираме и все повече да рециклираме. Трябва да гледаме на отпадъците като на 
суровина - обществото и бизнесът имат интерес от това. 
- Какъв е размерът на средствата, заложени в новата програма "Околна среда" и докъде стигнахте с 
одобрението й от Брюксел? 
- Бюджетът на програмата за следващия програмен период е 1.494 милиарда евро. Не бих искал да 
коментирам кога ще бъдат отворени първите мерки, защото за нас сега е приоритет да използваме 
максимума по настоящата програма. Текстът на програмата, заедно със самите мерки, бяха изпратени за 
съгласуване в Брюксел на 6 юни. Чакаме експертите да дадат своите коментари в срок от 3 месеца. 
Новото, спрямо старата програма е, че има пет оси - има вече ос, свързана със защитата от вредното 
въздействие на водите, и една - за чистотата на въздуха. 
Специално за сектор води има нещо много важно. Ние залагаме на интегрирани регионални проекти, с 
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което целим да не се работи на парче, а цялостно. Идеята е с ресурса, с който разполагаме, да обхванем 
максималния брой жители и максимално много населени места. Това е важно за малките градове и села, 
чиито водни цикли могат да бъдат интегрирани към тези на по-големите. 
По досегашната програма финансираме един пилотен проект за управление на водите в реално време. 
Той се реализира на река Искър и е на стойност 2 милиона лева. Амбицията ни е в следващия период да 
покрием цялата страна - дали с единен център за управление на водите или по друг начин, но това да 
стане факт. Проблемът с наводненията е само едната страна на монетата, другата са засушаванията, които 
в рамките на една календарна година често се редуват. 
- Работят ли плановете за превенция на наводненията? В един от тях например се посочва, че Варна не е 
рисков за наводнения район - в този смисъл не трябва ли да се преразгледат и да се направи по-актуална 
оценка? 
- Случаят във Варна е по-различен от този в село Бисер, тъй като там няма воден обект и е трудно да 
предполагаме откъде е дошло наводнението. Иначе рискът за Варна е да бъде залята от Черно море, 
което е стандартен риск за всяка крайбрежна зона. Плановете за управление на риска от наводнения са 
на първоначален етап т.е. оценени са потенциалните райони с наводнения и допълнително трябва да се 
разработят планове за действие, които да позволят по-пълна превенция. 
След случилото се в "Аспарухово" издадох заповед да се направи картотека на сухите реки в България. 
Досега те не са били обозначени като потенциален риск, но много сухи речни корита при поройни валежи 
стават опасни. В момента басейновите дирекции работят по тази задача и очаквам резултати възможно 
най-скоро. Актуализацията на плановете касае именно сухите реки. Трябва да изчакаме да се установят 
причините за наводненията, защото по предварителна оценка те са доста комплексни. Преди да се 
произнесат органите, които разследват това, аз не мога да коментирам, но очевидно има струпване на 
фактори - и природни, и човешки. 


