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Източник: parliament.bg 

Заглавие: Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” 

промени в Закона за управление на отпадъците и реши да предложи на Народното събрание да ги 

приеме на първо четене 

Линк: http://parliament.bg/bg/news/ID/3213                                                                                            

  

Текст: Комисията по околната среда и водите подкрепи с 10 гласа „за” и 8 гласа „въздържал се” 
промените в Закона за управление на отпадъците, внесени от Добрин Данев и група народни 
представители, и реши да предложи на Народното събрание да ги приеме на първо четене. 
Целта е да се актуализират някои от сроковете с обективните възможности за тяхното изпълнение, както 
и да се оптимизира регулативната функция на действащия закон. Предвижда се и увеличаване на срока 
за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата, тъй като към 
момента мнозинството общини нямат обективна готовност за пускане в експлоатация на тези площадки, 
каза председателят на комисията Добрин Данев при представянето на законопроекта. 
Увеличават се и сроковете за разработване на новите общински програми за управление на отпадъците и 
на новите общински наредби за третиране на отпадъци на територията на съответните общини, допълни 
той. След възникналото притеснение сред бранша от забраната на физически лица да предават 
възмездно черни и цветни метали и предвид липсата на изградени общински площадки, решихме да 
внесем промени с които да отложим с една година действието на закона, посочи Добрин Данев. 
Законопроектът предлага да се намали размера на банковата гаранция за издаване на разрешение за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали, а се въвежда банкова гаранция за някои потоци отпадъци 
– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни 
средства и отпадъци от опаковки. 
От името на ПГ на ПП ГЕРБ народният представител Ивелина Василева постави три условия, за да 
получат промените подкрепа от страна на колегите й от парламентарната група. В преходните и 
заключителните разпоредби да се включи промяна в Закона за местните данъци и такси. Да се удължи 
срока само с 6 месеца, което е достатъчно време, за да се организират общините. Общините да получат 
ясни указания от министерството за изграждане на площадките. 
Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев изрази становището на 
министерството в подкрепа на проекта на Закона за управление на отпадъците. 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Гранична блокада, ако не се отложи до 2016 г. забраната за продажба на скрап 

ГЕРБ с три условия за да подкрепи промените, не харесва новата такса смет 

Линк: http://www.mediapool.bg/granichna-blokada-ako-ne-se-otlozhi-do-2016-g-zabranata-za-prodazhba-

na-skrap-news222729.html                                                                                            

http://parliament.bg/bg/news/ID/3213
http://www.mediapool.bg/granichna-blokada-ako-ne-se-otlozhi-do-2016-g-zabranata-za-prodazhba-na-skrap-news222729.html
http://www.mediapool.bg/granichna-blokada-ako-ne-se-otlozhi-do-2016-g-zabranata-za-prodazhba-na-skrap-news222729.html
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Текст: Фирми за скрап заплашиха с блокада на всички гранични пунктове, ако не бъдат приети 
промените в Закона за управление на отпадъците, които предвиждат удължаване на срока за 
въвеждането на безвъзмездното предаване на метални, пластмасови и електронни отпадъци до 1 януари 
2016 г. 
Поправката, която ще позволи на физически лица да могат да продават отпадъците до този срок, бе 
подкрепена от екоминистъра Станислав Анастасов предишния ден и стана причина за прекратяване на 
протестите на рецикрилащи организации, който два поредни дни блокираха граничния пункт "Капитан 
Андреево". 
Спешно внесените промени бяха одобрени на първо четене от парламентарната комисия по околна 
среда в сряда с гласовете на БСП и ДПС. Депутатите от ГЕРБ се въздържаха и поставиха три условия, за да 
подкрепят законопроекта за второ четене. 
Едното е срокът за безвъзмездно предаване на отпадъците да бъде удължен до края на тази година, а не 
до края на 2015 г., както беше гласувано на първо четене по предложение на БСП. Второто им е 
Министерството на околната среда и водите да даде указания как общините да си организират системите 
за безвъзмездно събиране на отпадъците. Според Ивелина Василева, причината общините да нямат 
площадки за предаване на отпадъците е бездействието на МОСВ по този въпрос до момента. Трето 
искане на ГЕРБ е да не се приема предложената от финансовото министерство нова методика за такса 
смет, а да се удължи срокът с една година за намиране на нов справедлив модел за такса смет. 
Джевдет Чакъров от ДПС обяви, че ще внесе предложение между двете четения на законопроекта, с 
което се предлага да не се налага санкцията от 15% за по-висока такса на общините за депониране на 
отпадъци, ако нямат изградени площадки за предаване на скрап. Това да действа за срока, с който се 
приеме да се удължи разпоредбата, предвиждаща безвъзмездно предаване на скрап от гражданите. 
От началото на тази седмица, съгласно действащия закон е забранено на физически лица да предават 
метални отпадъци срещу заплащане. Те трябва да правят това доброволно на специално изградени 
общински площадки, каквито обаче местната власт не е направила. 
В знак на протест от бизнеса блокираха два гранични пункта през седмицата. Асоциацията на 
рециклиращата индустрия и Българската асоциация по рециклиране настояват срокът за предаване на 
отпадъците по стария ред срещу заплащане от гражданите да бъде удължен до 1 януари 2016 г., като 
през това време се приеме изцяло нов Закон за управление на отпадъците. 
Председателят на асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев заяви, че засега временно 
прекратяват протестите. Ако обаче промените не минат в този вид и през парламента, са в готовност да ги 
подновят, като заплаши този път със затваряне на всички гранични пунктове. "Не мога да преценя колко 
граници ще затворят този път. Вече сме готови на всичко. Имаме багери по 35 тона. Хората искаха да ги 
вадят, едва сме ги спрели", каза Иво Георгиев. 
 

 

Източник: bulgaria.utre.bg 

Заглавие: Новият Закон за управление на отпадъците мина на първо четене 

 

Линк: http://www.bulgaria.utre.bg/2014/07/16/243773-

noviat_zakon_za_upravlenie_na_otpadutsite_mina_na_purvo_chetene                                                                                                   

http://www.bulgaria.utre.bg/2014/07/16/243773-noviat_zakon_za_upravlenie_na_otpadutsite_mina_na_purvo_chetene
http://www.bulgaria.utre.bg/2014/07/16/243773-noviat_zakon_za_upravlenie_na_otpadutsite_mina_na_purvo_chetene
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Текст: ГЕРБ ще подкрепи промените, само ако срокът за удължаване на платеното предаване на 
метални отпадъци бъде съкратен на 6 месеца, вместо до края на 2015 г. 
Докато комисиите, които заседаваха по бюджетните промени, свързани с дефицита в Националната 
здравноосигурителна каса, направиха фалстарт с обсъжданията, депутатите от Комисията по околната 
среда и водите към Народното събрание приеха на първо четене предложените промени в Закона за 
управление на отпадъците (ЗОУ). 
Целта на корекциите беше да се удължи срокът за платено предаване на метални отпадъци от 
физическите лица, който изтича в началото на тази седмица. Според сега действащия закон предаването 
на скрапа вече трябва да става безвъзмездно на общинските площадки. 
След като Конституционният съд се произнесе против този текст, а представители на бизнеса излязоха на 
масови протести с искане за удължаване на този срок, блокирайки ГКПП "Капитан Андреево", депутатите 
трябваше да направят промени в ЗОУ. 
Корекциите бяха приети в комисия с 10 гласа "за" и 8 - "въздържали се". Те предвиждат удължаване на 
срока до края на 2015 г. До този срок общините трябва да осигурят площадки за безвъзмездно предаване 
на металните отпадъци от бита. 
Депутатът от ГЕРБ Ивелина Василева каза, че на второ четене законопроектът за изменение и допълнение 
на ЗУО ще бъде подкрепен от партията, само ако срокът за удължаване бъде скъсен до шест месеца. 
Мнението на лидера на партията Бойко Борисов е, че срокът трябва да се увеличи, но в същото време 
трябва да се спрат кражбите на жп релси и проводници, които се продават на скрап. 
Междувременно стана ясно, че Столична община вече има сключени договори за организирането на 
площадки за безвъзмездно предаване на метални отпадъци. Оттам все пак препоръчват удължаване на 
срока, тъй като в останалата част на страната общините нямат готовност за отпадане на заплащането. 
 

Още в: 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/16/1944147/komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite-prie-

promeni-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadatsite.html                                                                                             

http://bnr.bg/horizont/post/100438974/promeni-v-zakona-za-otpadacite                                                                                                    

http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-

%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html                                                                                           

 http://www.cross.bg/cherni-metali-tzvetni-1421093.html#axzz37hmCnJR8                                                                                                  

 

 

 

http://www.bulgaria.utre.bg/2014/07/16/243771-aktualizatsiata_pak_ne_e_na_dneven_red
http://www.focus-news.net/news/2014/07/16/1944147/komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite-prie-promeni-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadatsite.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/16/1944147/komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite-prie-promeni-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadatsite.html
http://bnr.bg/horizont/post/100438974/promeni-v-zakona-za-otpadacite
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%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-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-news203156.html
http://www.cross.bg/cherni-metali-tzvetni-1421093.html#axzz37hmCnJR8
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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Янакиева: Ще искаме предварително тестване на новата методика за такса смет 

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

obshtestvo/_yanakieva_shte_iskame_predvaritelno_testvane_na_novata_metodika_za_taksa_smet-

246334.html                                                                                            

  

Текст: София. "Задължително ще настояваме за предварително тестване на новата методика за такса 
смет първо в част от общините". Това каза кметът на Перник Росица Янакиева пред БНР за съгласието в 
НСТС за промените в определяне на такса смет. 
"Начинът на определяне, методиките, които се предлагат, са справедливи по отношение на бизнеса и 
отношение на гражданите, стига обаче общините да имат ресурса и възможностите да определят 
количеството при процеса на сметосъбиране и сметоизвозване. Това трудно би станало, защото няма 
необходимото оборудване, колите с везна, които да могат на момента да определят количеството, още 
повече, че голяма част от хората, ако говорим за гражданите, живеят в кооперация, етажна собственост, 
където това е абсурдно и невъзможно", каза Янакиева. 
Що се отнася до бизнеса, считам, че може да се приложи нова методика. Ние трета година вече на този 
принцип определяме такса смет за бизнеса и фирмите – на база количеството на съдовете, които са 
поискани. На тази база ние облагаме с такса смет и фирмите в общината. Има несъвършенства на 
различни неща. Често пъти фирмите, увлечени в желанието да не плащат нищо, заявяват съдове, които са 
абсурдни като обем да поемат отпадъците, които се генерират там. В процеса на работа би могло да се 
усъвършенства", коментира още тя. 
"Тъй като няма възможност, няма техника количеството да се замерва в момента на прибиране на 
съответния отпадък от потребителя, вероятно най-лесно би могло да се получи с предоставянето на 
съответните обеми и съдове за битови отпадъци – това е един работещ вариант. При етажната 
собственост обаче няма как да се получи това, защото всички обитатели на една етажна собственост 
изхвърлят отпадъците си в общи съдове. Не сме готови като общество, като възможности, като 
оборудване да определяме на всеки собственик на жилище количеството отпадъци. Нямаме такава 
готовност", каза още Янакиева. 
Кметът на Перник коментира и поправките в Закона за управление на отпадъците: "Този закон е 
поредният пример, в който парламентът приема нормативна уредба, която е в остро противоречие с 
един основен европейски принцип – този на децентрализация. Вмениха се задължения на общините, без 
да бъде осигурен един лев ресурс, за да може да функционира тази система. Изграждането на такава 
площадка не е просто едно място, терен, където ще се оставят отпадъците, тя трябва да отговаря на 
изискванията". 
Стандарт Нюз припомня, че вчера синдикатите подкрепиха новата методика за такса смет, но предложиха 
няколко допънителни условия. 
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Заглавие: Млад мъж с опасност за живота след инцидент в пункт за изкупуване на метали 

 

Линк: http://bulbox.net/details/news/2022797/                                                                                                       

  

Текст: 24 годишен мъж от луковитското село Тодоричене е настанен в „Пирогов" с опасност за живота 
след трудов инцидент в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в Луковит. Пострадалият е с 55% 
изгаряния.Той е е извършвал демонтаж на предпазно възвратен клапан от битова бутилка за пропан-
бутан, когато намиращата се вътре газ се е възпламенила и е обгорила тялото му.От Инспекцията по труда 
в Ловеч съобщиха, че мъжът е имал трудов договор, но предстои проверка за условията по безопасност 
на труда. 
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