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Източник: БСК 

Заглавие: СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ - метални отпадъци - промени в ЗУО 

Линк: http://www.bia-bg.com/news/16452                                                                                        

  

Текст: На 13 юли 2014 г. влизат в сила разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се 
въвежда безкасово плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и физическите лица се 
задължават да предават безвъзмездно ОЧЦМ с битов характер и то само на общински площадки. 

Българската асоциация по рециклиране (БАР), 
Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), 
Българската браншова камара „Феникс ресурс”, 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), 
Българската стопанска камара (БСК) 

 
ИЗРАЗЯВАТ СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ: 

 
Изразяваме възмущение, съжаление и силно разочарование от изхода на днешното заседание на Комисията по 
околна среда и водите (КОСВ) в Народното събрание. 
 
Депутатите трябваше да разгледат Закона за изменение и допълнение на ЗУО, според който за срок от 1 година се 
отлага забраната граждани да предават металните си отпадъци безвъзмездно, и то само на общински площадки. 
 
Чрез процедурни пречки част от народните представители гласуваха „въздържали се“ за провеждане на 
насроченото заседание и не допуснаха разглеждане на предложението за изменение и допълнение на Закона за 
управление на отпадъците. По този начин беше отхвърлен единственият възможен вариант за продължаване на 
нормалната работа в сектора с металните отпадъци. 
Влизането в сила на приета през м. юли 2012 г. разпоредба за безвъзмездно предаване на метални отпадъци от 
гражданите само на общински площадки ще доведе до: 

 тотален колапс за сектора, тъй като индустриалният скрап в страната е на изчезване; 

 намаление с 50% на отпадъка, който се доставя до важни за икономиката ни предприятия, в т.ч. „Стомана 
Индъстри“ – гр. Перник, „Аурубис“ – Пирдоп, „София мед“ и др.; 

 бурно развитие на сивия сектор, защото площадките за скрап ще започнат да работят нелегално; 

 съкращаване на минимум 10 000 служители от предприятия, обработващи метален скрап; 

 600 000 души, които си изкарват прехраната чрез събиране на скрап, ще останат без доходи; 

 масови фалити на фирми; 

 загуба на инвестиции за над 2 милиарда евро, 

 намалени приходи в държавния бюджет; 

 стартиране на наказателни процедури срещу България и налагане на санкции от милиони евро от страна на 
ЕС, поради нарушаване на изискванията по Рамковата директива за отпадъците, за въвеждане на ефективно 
разделно събиране на металните отпадъци; 

  
Отлагането на действието на цитираната разпоредба на ЗУО е от изключително значение, предвид многократно 
даваните обещания, поети от политици и от МОСВ, че ще бъдат приети съответни промени и осигуряване на условия 
за непрекъсваема работа на сектора. 
 

http://www.bia-bg.com/news/16452
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Парадоксалното е, че в България все още не съществуват общински площадки за безвъзмездно предаване на 
метални отпадъци, което означава, че от понеделник гражданите няма да има къде да предават металните си 
отпадъци. 
 
Народните представители, които блокираха провеждането на насроченото заседание, са: 
 
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ МИТРУШЕВ –  ПП „ГЕРБ“ 
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА -  ПП „ГЕРБ“ 
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ -  ПП „ГЕРБ“ 
МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ -  ПП „ГЕРБ“ 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ -  ПП „ГЕРБ“ 
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА -  ПП „ГЕРБ“ 
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ -  ПП „ГЕРБ“ 
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ -  независим 
 
Организациите, заставащи зад настоящата декларация, настояват категорично за незабавно свикване на 
парламентарната Комисия по околната среда и водите и ускорено разглеждане на внесения проект на ЗИД на 
ЗУО.  
 
В противен случай, ще бъдат предприети ефективни протестни действия, както преди разпускане на 42-то Народно 
събрание, така и в хода на предстоящата предизборна кампания. 
  
Българска стопанска камара 
Българска асоциация на металургичната индустрия                                      
Българска асоциация по рециклиране 
Асоциация на рециклиращата индустрия               
ББК “Феникс Ресурс”                       
 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Хората трябва да предават безплатно метали и пластмаса  

Стотици хиляди събирачи на скрап остават безработни до дни 

Рециклиращата индустрия: ГЕРБ остави една разорана нива, БСП ни довърши, а ДПС ни нокаутира 

Линк: http://www.mediapool.bg/stotitsi-hilyadi-sabirachi-na-skrap-ostavat-bezrabotni-do-dni-news222523.html                                                                                               

  

Текст: Армия от 600 000 роми, събирачи на скрап, остава без работа и доходи от понеделник. Тогава влизат в сила 
промените в Закона за управление на отпадъците, които бяха приети през 2012 г. по времето на ГЕРБ. Те 
предвиждат хората вече да предават без пари старо желязо, хартия, пластмаса и други отпадъци на общински 
площадки, които обаче не са изградени. 
Безвъзмездното предаване е нонсенс, защото хората плащат екотакса при покупката, на която и да е стока. Така на 
практика законовите промени са в интерес единствено на фирмите за разделно събиране на отпадъците, които ще 
вземат и мизерните около двайсетина лева дневно, които изкарва един ром, бъркайки в кофите за боклук. 
Годишният оборот в този сектор е 2 млрд. лв., по данни на Българската асоциация по рециклиране. 

http://www.mediapool.bg/stotitsi-hilyadi-sabirachi-na-skrap-ostavat-bezrabotni-do-dni-news222523.html
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 С цел да се предотврати хаоса депутати от БСП, начело с Добрин Данев, бяха внесли законопроект, с който искат 
срокът за влизане в сила на промените в закона, приети по времето на ГЕРБ, да бъде удължен до 1 януари 2016 г. 
Отсрочката се дава с идея през това време да се приеме изцяло нов закон за отпадъците, който да промени 
философията на настоящия и хората да не бъдат принуждавани да предават безплатно желязо, електроуреди и 
други отпадъци за преработка. 
 ГЕРБ бойкотира промените 
 Законопроектът на БСП трябваше да бъде разгледан за първо четене в парламентарната комисия по екология в 
четвъртък. Депутати от ГЕРБ обаче се въздържаха при гласуването на дневния ред и така заседанието на комисията 
пропадна. 
 Това предизвика вълна от освирквания и викове на гневни собственици на фирми за скрап, присъстващи на 
заседанието на парламентарната комисия. 
 "Бизнесът ще реагира остро. Ще покажем в понеделник какво е народът. Това е цирк. Как не ви е срам. Не може ли 
да се държите като депутати. Дайте на бизнеса да работи. Държава няма. Има една разорана нива, която остави 
ГЕРБ, БСП довърши, а ДПС нокаутира", каза Иво Георгиев, председател на управителния съвет на Асоциацията на 
рециклиращата индустрия (АРИ).  
 Той беше най-остър от присъстващите бизнесмени, чиито нерви не издържаха и се наложи да го укротяват. 
 "Ивелина, (Василева, бивш зам.-министър на екологията и настоящ депутат от ГЕРБ – бел.ред.) как не те е срам!?. 
Знам кой е човекът, който ви нарежда. Това е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Обслужвате 
интересите на оползотворяващите организации", каза Иво Георгиев. 
 Политическите сили не се разбрали за отсрочка 
 Няма решение на политическите сили за приемането на този законопроект, отговори Ивелина Василева на 
нападките. 
 Тя обясни, че на консултативния съвет при президента на 17 юни, както и на последващите консултации, 
политическите партии са се разбрали кои законопроекти трябва да бъдат приети в малкото оставащо време. Този не 
е в списъка, каза Василева и напусна заседанието на комисията, което се превърна в "разговор с избирателите", по 
думите на Страхил Ангелов, депутат от БСП. 
 Временният председател на екокомисията Добрин Данев призова депутатите от ГЕРБ да кажат дали подкрепят или 
не законопроекта. Вместо това, част от тях напуснаха. 
 Очаквания за ръст на кражбите 
 Борислав Малинов, председател на управителния съвет на Българската асоциация по рециклиране (БАР), 
предупреди, че влизането в сила на промените в Закона за отпадъците от понеделник ще има много тежки 
последици за българската индустрия. 
 600 000 души, събирачи на скрап ще останат без поминък, каза Малинов. По думите му това са предимно роми, 
които средно изкарват между 5 и 20 лв. дневно. 
 Тези хора ще трябва да си намерят друго препитание и не е изключено кражбите да се увеличат, прогнозира 
Михаил Михайлов, член на управителния съвет на БАР. "Така днес, ако крадат метали, утре ще убиват, защото са 
гладни", предупреди той. 
 Според него да се забранява да предаваш отпадъци за скрап, защото се крадат релси, е сбъркана философия. Това 
означава и болниците да се затворят, защото и там се краде, контрира Михайлов. 
 Борислав Малинов повтори тезата на асоциацията, че влизането в сила на закона ще удари "Стомана Перник", тъй 
като основна част от суровината, която ползва, е от скрап. Освен това поне около 6 хил. души от наетите около 16 
000 в 500 рециклиращи фирми ще бъдат освободени, каза още Малинов. 
  
Тласкате ни към сивата икономика, единодушни бяха присъстващите представители на БАР и АРИ. 
 Правен вакуум 
 Създава се правен вакуум и на практика от понеделник промените в закона за отпадъците няма как да се спазват, 
каза Джевдет Чакъров от ДПС. Той допълни, че именно поради тази причина ДПС подкрепя предложението за 
отсрочка за влизане в сила на промените. 
 Чакъров също смята, че философията на закона за отпадъците е сбъркана и е необходим изцяло нов закон. Според 
него за да се спрат кражбите на релси и кабели е необходим силен контрол от всички страни и най-вече от 
търговците на скрап. 
 Законът не може да се прилага 
 Законът за управление на отпадъците беше приет през 2012 г. от управляващите от ГЕРБ с мотив да се намалят 
кражбите на черни и цветни метали. Той предвижда от 13 юли 2014 г. забрана на продажбата от физически лица на 
метални и всякакви други отпадъци на лиценцираните площадки за скрап. 
 Търговците на скрап ще могат за изкупуват старо желязо и цветни метали само от фирми като предаваната 
суровина трябва да има документ за произход. Гражданите пък по закон трябва да предават безвъзмездно своите 
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метални, стъклени, хартиени, пластмасови и други отпадъци на общински площадки. Такива трябва да има във 
всяка една от 264-те общини, но до момента не е изградена нито една, според депутата Добрин Данев. 
 Заради липсата на общински площадки на практика законът няма да може да се прилага от понеделник, каза зам.-
министърът на екологията Чавдар Георгиев. Според него е необходимо приемането на изцяло нов закон, каквото 
време няма при отиващото си Народно събрание. За това най-разумното решение било отлагане на срока за 
влизане в сила на промените. 
 "Надявам се, че ГЕРБ ще преосмислят позицията си и отсрочката ще бъде приета", каза Георгиев. По думите му, ако 
това не се случи МОСВ ще трябва да наложи санкции на всички общини за неизпълнение на законовите изисквания. 
 Не е изключено първите потърпевши да са кметовете на ГЕРБ, като санкцията варира от 5000 до 15 000 лв. 

 

Източник: dnes.bg 

Заглавие: Търговците на скрап се разгневиха на депутатите 

Законът за отпадъци не беше разгледан в комисията на НС 
 
Линк: http://www.dnes.bg/politika/2014/07/10/tyrgovcite-na-skrap-se-razgneviha-na-deputatite.231960                                                                                              

  

Текст: Заседанието на парламентарната комисия по околна среда се провали със скандал. Депутатите трябваше да 
разгледат проект за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), внесен от Коалиция за България. ГЕРБ 
обаче гласуваха два пъти „въздържал се“ за дневния ред и така блокираха гледането на проекта. 
Това предизвика гнева на търговците на скрап, които присъстваха на заседанието. 
Проблемът е, че според сега действащия закон гражданите могат да предават метали на търговците до 13 юли. След 
това металните отпадъци трябва да бъдат предавани безвъзмездно от хората на общински площадки. Такива обаче 
няма и законопроектът предвиждаше отлагане на изграждането на общински площадки. 
Ако изменението не мине, се създава правен вакуум, разясни председателят на комисията Джевдет Чакъров. Това 
означава, че гражданите не могат да предават металите нито на търговците, нито на общините. 
След като дневният ред отпадна, представители на търговците се разкрещяха на депутатите. Те заплашиха с 
блокиране на гранични пунктове. "Вземете се малко в ръце, ние сме ви избрали – ще ви покажем в понеделник 
какво е народът", развикаха се представители на фирмите от рециклиращата индустрия. Последваха викове „какъв е 
тоя резил“, "можете ли да се държите като депутати“, "вече нямаме нерви“, „от понеделник сме без 
работа“...  "Стана панаир", коментира депутатът Страхил Ангелов, който е един от вносителите на проекта. 
Депутатът Добрин Данев, който председателстваше заседанието, обеща утре да се направи опит за ново свикване 
на комисията. За да успокои обстановката, той даде думата на търговците да си кажат становищата. 
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия определи състоянието на сектора заради сега 
действащия закон като "една разорана нива, която ГЕРБ остави, БСП довърши и ДПС нокаутира“. 
Припомняме, че промените в ЗУО бяха приети при управлението на ГЕРБ и затегнаха режима, при който работят 
търговците, за да се намалят кражбите на метали от инфраструктурата – кабели, релси и т. н. Затова Георгиев обаче 
се обърна към Ивелина Василева от ГЕРБ и й каза, че кражбите няма да спрат с приетия от бившите управляващи 
закон. 
"Ние, които сме инвестирали, ще сме аут от играта", каза Иво Георгиев и обвини депутатите, че лобират в полза на 
рециклиращите организации. 
Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране, каза, че ако физически лица спрат да 
предават отпадъци срещу заплащане, ще има тежки последствия за икономиката. Големи предприятия като 
"Стомана - Перник" може да затворят, предупреди той. 
По негови данни сега около 600 хил. души в България се изхранват, като предават скрап. Като спрат да изкарват от 5 

http://www.dnes.bg/politika/2014/07/10/tyrgovcite-na-skrap-se-razgneviha-na-deputatite.231960
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до 20 лв. на ден, ще се ориентират към други престъпления, твърди той. 
Според него кражбите в сектора са намалели с 60%. 
 
 
 
Още в: 
 
****************************************************************************** 
 
Източник: investor.bg 

Заглавие: Заседанието на парламентарната екокомисия разгневи търговците на скрап  

Ако внесеният проект за изменение на Закона за управление на отпадъците не мине, от понеделник 
предаването на метални отпадъци става незаконно 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zasedanieto-na-parlamentarnata-ekokomisiia-razgnevi-

tyrgovcite-na-skrap,175991/   

****************************************************************************** 
 
Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: Рециклиращият бранш обяви протестна готовност 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_351929888 
 
****************************************************************************** 
 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Скандал избухна в комисията по Околна среда в парламента и браншовиците 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1294366  
 
****************************************************************************** 
 
 
 
Източник: fakti.bg 

Заглавие: МОСВ: Загубата на средства може да бъде предотвратена 

Участието на и.д. директора на ОПОС в конкурса за поста е причина за рокадите напоследък 

Линк: http://fakti.bg/mnenia/105674-mosv-zagubata-na-sredstva-moje-da-bade-predotvratena                                                                                                

  

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zasedanieto-na-parlamentarnata-ekokomisiia-razgnevi-tyrgovcite-na-skrap,175991/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zasedanieto-na-parlamentarnata-ekokomisiia-razgnevi-tyrgovcite-na-skrap,175991/
http://news.ibox.bg/news/id_351929888
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1294366
http://fakti.bg/mnenia/105674-mosv-zagubata-na-sredstva-moje-da-bade-predotvratena
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Текст: След като днес от ГЕРБ излязоха с остри критики по отношение на работата на екоминистерството и 
алармираха за евентуална загуба на 800 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда”()ОПОС, от Факти.бг 
се обърнахме към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с няколко въпроса. 
След като депутатът от ГЕРБ Ивелина Василева заяви днес, че за няколко дни са били извършени няколко рокади в 
ръководството, попитахме министерството каква е истината. 
Вярно ли че Яна Георгиева е била заменена от Мариян Георгиев  за два дни, а сега се завръща Спиридон 
Александров (Той беше начело на ОПОС от началота на тази година – бел.ред)? 
На Яна Георгиева беше възложено да изпълнява длъжността Главен директор на Главна дирекция „Оперативна 
програма Околна среда“  считано от 26.06.2014 г., след изтичане на срока на заповедта на Спиридон Александров. 
На 07 юли 2014 г. е издадена заповед за стартиране на процедура по конкурентен подбор за заемане 
на  длъжността Главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“. 
Правомощията на Яна Георгиева като и.д.  Главен директор на ГД ОПОС са прекратени на 07.07.2014 г. 
До приключване на процедурата по конкурентен подбор, и. д. Главен директор на ГД ОПОС и ръководител на УО на 
Оперативна програма“Околна среда“ е  Мариян Герганов.  Герганов  е началник отдел „Оценка на проекти и 
договаряне“ в  същата дирекция. Той ще изпълнява длъжността до избор на титуляр. 
Защо са били наложени подобни промени? 
Яна Георгиева  е заявила желание за участие в обявената процедура и това е причина да бъдат прекратени 
правомощията й. Така ще  се  гарантира прозрачност и не допускане на конфликт на интереси.   
От опозицията алармират, че са застрашени 800 милиона лева за тази година. Каква е истината? 
При запазване на темповете, с които се извършва верификацията, (т.е. над 50 % ) и при възобновяване на 
плащанията по ОПОС, загубата на средства може да бъде предотвратена. За тази година целта  е да бъдат 
верифицирани и сертифицирани към ЕК разходи за над 1 млрд.лева. 
Наистина ли сега, в средата на годината, нито един лев по ОПОС не е сертифициран? 
Сертификацията е процесът на изпращане на искания за средства от страната- членка към ЕК. Процесът на 
верификация е проверката на исканията за средства , представени от бенефициентите пред УО на ОПОС. 
УО е извършил верификация на над 50%  от  представените от бенефициентите искания за средства, които ще бъдат 
включени в подготвения доклад по сертификация, който ще бъде представен пред  Дирекция „Национален фонд“ в 
Министерство на финансите. 
Как работите с европейските ни партньори в тази ситуация? 
МОСВ е в непрекъснат диалог с Европейската комисия. Всяка седмица експерти от МОСВ ще провеждат технически 
срещи за ускоряване издаването на първия за 2014 г. сертификат. При реакция от страна на комисията се очаква 
това да се случи в края на другата седмица. Министерството заедно с кметовете и българските представители в 
Европейския  парламент, полагат  всички усилия за възобновяване на плащанията по ОПОС. 
 

 

Източник: ec.europa.eu 

Заглавие: ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци - 10/07/2014 

 
Линк: http://ec.europa.eu/news/environment/140710_bg.htm                                                                                            

  

Текст: ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци в опит да превърне европейската икономика в 
икономика, в която нищо не се изхвърля, и да подпомогне устойчивия растеж. 
Съгласно новите цели европейските страни ще: 

 забранят заравянето в депа на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. нататък; 

 рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.; 

 намалят морските и хранителните отпадъци. 
Очакваните ползи включват: 

http://ec.europa.eu/news/environment/140710_bg.htm
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 икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на въглероден диоксид; 

 по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси; 

 580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците. 
Повторна употреба, ремонт и рециклиране  
ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната употреба, ремонтът и 
рециклирането на материали са обичайна практика — а не добиването на суровини, които се използват веднъж и 
след това се изхвърлят. 
През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да бъдат използвани отново или 
рециклирани, са били заровени в депа или изгорени. Максималното оползотворяване на нашите ресурси може да 
доведе до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на зависимостта ни от 
все по-оскъдни и по-скъпи суровини. 
Като част от плановете може да бъде определена нова цел за подобряване на производителността на ресурсите — 
отношението между брутния вътрешен продукт и потреблението на суровини на дадена икономика. 
Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места  
Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са: 

 проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни, подобрявани и рециклирани; 

 създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на по-ефективни производствени 
процеси; 

 намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за рециклиране; 

 предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците; 

 превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии. 
Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за европейските граждани, както и на по-трайни 
продукти. Същевременно се очаква разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния оборот. 
Тези предложения са съпроводени от поредица от инициативи на ЕС за реализиране на възможностите за растеж и 
заетост, свързани с постигането на по-екологична икономика, и за повишаване на екологосъобразността на новите 
сгради. 
Съобщение за медиите: по-високи цели за рециклиране  
Въпроси и отговори: цели на ЕС по отношение на отпадъците  
ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от екологосъобразните работни места  
 

Източник: targovishtebg.com 

Заглавие: В Омуртаг обсъждаха проекта на нова Наредба за управление на отпадъците  

 

Линк: 

http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1

%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-

%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5                                                                                               

  

Текст: В Омуртаг днес се проведе публично обсъждане на проекта на нова Наредба за управление на отпадъците на 
територията на общината. Екологът в местната администрация Шенай Еюбова запозна присъстващите с проекта, 
като разясни, че няма съществени изменения в него в сравнение с досега действащата Наредба. Нямало е и 
постъпили писмени предложения от жителите на община Омуртаг. Приемането на нова Наредба се налага, поради 
изменения в новия Закон за управление на отпадъците, поясниха от пресцентъра на Община Омуртаг. 

http://ec.europa.eu/news/employment/140702_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/140702_bg.htm
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Източник: kozloduy-bg.info 

Заглавие: Заловиха крадци на кабели пред пункт за метали 
 

Линк: http://www.kozloduy-bg.info/?p=news&aid=12553                                                                                                

  

Текст: На 7 юли полицията е заловила трима крадци на метали точно преди да ги продадат на пункт за вторични 

суровини, съобщават от пресцентъра на МВР. Около 10 часа полицейски патрул от Мездра спира за проверка „Опел 

Астра“, в който пътували лицата Р.Б. от Михайлово и неговите спътници от Рогозен Е.И. и С.К. След направения оглед 

органите на реда иззели от автомобила 26 килограма медни и 41 килограма оловни отпадъци. Последващите 

процесуално следствени действия установили, че за периода от 3 до 6 юли тази година  Р.Б. и С.К. са разкопали 

около 26 метра трап до бившия свинекомплекс в землището на Рогозен, от където са извършили кражба на меден 

проводник, собственост на БТК. Р.Б. е предал материалите с протокол за доброволно предаване, а по случая е 

образувано досъдебно производство. 
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