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Източник: ruse.topnovini.bg 

Заглавие: Добрин Данев призовава ГЕРБ на отговорно поведение за корекциите в Закона за управление 

на отпадъците 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/527845                                                                                               

  

Текст:  Председаъелят на комисията по околната среда и водите в Народното събрание и депутат от 
"Коалиция за България" Добрин Данев призовава колегите си от ГЕРБ към отговорно поведение и 
решаване на проблема на бранша, занимаващ се с изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. 
Група народни представители от Коалиция за България внесе предложение за изменение на Закона за 
управление на отпадъците, стана ясно днес. С него се цели удължаване на гратисния период с една 
година за започване на предаването на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица без 
заплащане. Освен това законът предвижда общините да осигурят площадки за безвъзмездно предаване 
на такива вторични суровини, а няма нито една изградена такава в страната, което поставя бранша и 
гражданите пред парадокс, отбелязва Данев. В сегашния му вид законът е приет през 2012 г. 
„ГЕРБ в стремежа си да увеличава своя рейтинг, изразява доста противоречиви позиции при гласуването 
на важни законопроекти в Народното събрание. Лично аз съм ангажиран в областта на околната среда и 
един от последните примери за непоследователно поведение бе по повод поправките в Закона за 
управление на отпадъците, с които трябваше да се удължи срокът, в който физически лица да могат 
възмездно да предават отпадъци от черни и цветни метали”, заяви Добрин Данев. 
"След разговор с представите на хора от бранша лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поема ангажимент 
партията му да участва в разглеждането на промените в закона и проблемът да бъде решен в този 
парламент, за да могат фирмите да работят спокойно. На другия ден на заседание на комисията по 
околна среда представителите на ГЕРБ гласуваха „въздържал се”, а в четвъртък, когато трябваше 
поправките да се гласуват, не влязоха в зала”, допълни депутатът от Коалиция за България. 
Според него, ако има кворум тази сряда, може този закон да е в дневния ред на парламента. Ако сега 
един гражданин отиде да занесе отпадък от черни и цветни метали, няма кой да го приеме, защото 
законът не позволява това да става възмездно. От друга страна гражданите и безвъзмездно няма къде да 
предадат отпадъците, защото не са налични специалните площадки. Около 50 на сто от предаваните 
вторични суровини са от частни лица – тоест около 600 хил. тона годишно. „Трябва въпросът с кражбите 
на черни и цветни метали и предаването им за вторични суровини да бъде решен по друг начин, а не с 
мерки, провалящи работещ бранш в българската икономика”, каза председателят на комисията по 
околната среда и водите в Народното събрание. Според Добрин Данев законът е мъртвороден, затова е 
по-добре неговите създатели да признаят грешката си и да се намери начин да бъдат съчетани 
интересите на сектора и на хората. 
„Интересите на държавата трябва да стоят над партийните, в публичното пространство всички декларират 
това, но на практика се получава обратното”, коментира Данев. „Чувствам се отговорен към 
представителите на бранша, тъй като очаквах, че ще мине на първо четене промяната в закона миналата 
седмица и в периода между първо и второ четене текстове, за които колегите от ГЕРБ имат възражения, 
бяхме готови да ги коригираме в приемлива форма, но не срещнахме подкрепа”, каза още депутатът. 
Според него през тази седмица можеше да се приемат промените в закона и на второ четене. „При поет 
ангажимент пред представители на този сектор, който генерира около 1,2 млн. тона годишно скрап, 
влизащи в българската икономика, и където работят около 15 хиляди човека, застрашени от съкращения, 
популизъм не трябва да има, а отговорно мислене”, заяви Добрин Данев.  
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1299166  

http://ruse.topnovini.bg/node/527845
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1299166
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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Плевенските фирми – солидарни с колегите си 
 

Линк: http://scrap-bg.com/10373/                                                                                                   

  

Текст: Две плевенски фирми за търговия със скрап са участвали в блокадата на граничните пунктове. 
Представители на местния бизнес с черни и цветни метали са били на съвещанието на бранша, 
проведено преди дни във Велико Търново. Всички фирми от Плевен – 7 на брой, които се занимават с 
търговия със скрап, подкрепят справедливите искания на колегите си от цялата страна и са против 
влизането в сила на ограниченията за тяхната дейност. А това са – да се ползват общински площадки, да 
не се продава свободно скрап на физически лица и плащанията да се извършват по касов път. Промените 
трябваше да влязат в сила от 13 юли, но срещнаха твърда съпротива от страна на представителите на 
фирмите за скрап. „Всички, които работим на територията на Плевен, сме единни в решението си, че 
няма да допуснем влизането в сила на такъв закон, който буквално ще срине бизнеса ни. Най-накрая има 
положителен резултат от блокадата и преговорите с представители на министерства и с политици. А това 
е удължаване на срока за влизане в сила на закона до края на 2015 г., както и неговото ново 
преразглеждане в детайли. Надявам се, че ще отпаднат всички недомислици и ще можем спокойно да 
работим“, коментира Цоло Божилски, дългогодишен търговец на скрап в Плевен. 
На територията на града в момента са разположени 10 площадки за търговия с черни и цветни метали. 
Стотици хора си изкарват прехраната като продават отпадъци. Напъните на политиците да вкарат тази 
търговия в релси обаче може да има обратен ефект – задръстване с вторични суровини и невъзможност 
да се почистват както частни, така и общински и държавни територии. Търговците откриват някои 
истински недоразумения в гласения нов закон. „Как да искаме да ни се представят документи за 
собственост като част от хората просто си изхвърлят вехториите или пък помагат на други, възрастни хора 
при почистването“, коментират тe. Плюс това досега нито една община в България не е открила 
площадка, където да се работи, а пък глобата за липсата им е 14 хил. лева. Ако законът беше влязъл в 
сила, то трябваше да се задействат процедури по налагане на санкции на общините за неизпълнение на 
изискванията, напомнят търговците. Според тях, ако не бе намерено решение на проблема, то те е 
трябвало да съкращават хората си почти наполовина. Горе-долу толкова се очаквало и като спад на 
оборотите на фирмите. Търговците смятат, че новият закон няма да попречи на кражбата на метали, 
защото нелегалните търговци ще продължат да действат. „Говори се за криминализация и санкции, но от 
това могат да пострадат невинни хора, които просто си почистват домовете и дворовете“, коментират от 
бранша. 
Около 600 хил. души в страната си изкарват прехраната с предаване на отпадъци. Те можеше да останат 
без доходи, ако от 13 юли бяха влезли в сила новите ограничения при търговията със скрап. От 14 юли 
предаващите отпадъци трябваше да получават заплащането си само по банков път. Парадоксът е в това, 
че тази търговия се захранва от социално слаби хора, които предават отпадъци за минимални суми. 
Повечето от тях нямат и не умеят да работят с банкови карти. Ограниченията биха свили до минимум 
дейността на фирмите за търговия и преработване на отпадъци, които в момента имат оборот над 2 
млрд. лева годишно. 
Плевенските търговци със скрап са удовлетворени от резултата от преговорите с властта. Ограниченията в 
дейността им се отлагат във времето, поне според обещанията на политиците. 

http://scrap-bg.com/10373/
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В момента би трябвало техните проблеми с промените в закона да бъдат разгледани в парламентарната 
комисия по околната среда и водите, а после да се обсъдят в Народното събрание. 
Стотици ще останат без прехрана 
„Изкупувам стари печки, хладилници“ – всеки е чувал този зов в различни часове на деня. Стотици 
мургави „бизнесмени“ обикалят градовете и селата с бусове и изкупуват стари уреди от хората. 
Предприемачите сами ги товарят, след което ги предават в пунктовете за старо желязо. Плащат на 
собствениците в повечето случаи по договорка. Печелят и двете страни – семействата се отървават от 
старите си уреди, а ромите изкарват пари от честен труд. 
С промените в Закона за изкупуване на скрап обаче това се променя. Така стотици мургави „бизнесмени“ 
остават без възможност за препитание. Няма как да покрием условията и ще трябва да спрем да работим 
и да търсим други начини да си изкарваме прехраната, твърди Ангел, който изкупува стари уреди от 
години. Той е категоричен, че законът удря именно по хора като него, решили все пак да работят нещо, а 
не да чакат на социални помощи или да крадат. Законът работи и против хора, които ровят в 
контейнерите и събират желязо, предават го и си купуват хляб. В повечето случаи това са клошари. На тях 
им остава единствената възможност да просят, за да не умрат от глад. 

 

Източник: trud.bg 

Заглавие: С 60-70% спаднали оборотите на търговци на скрап 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4204879                                                                                                       

  

Текст: С 60-70% са спаднали оборотите на малките пунктове за изкупуване на метални отпадъци. Сривът 
се отчита, след като преди седмица влезе в сила забраната гражданите да продават скрап на фирми. Това 
каза пред “Труд” Иво Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия, която 
обединява търговци на метали. 
Миналата седмица фирми от бранша организираха протести на граничните пунктове Капитан Андреево и 
Калотина заради забраната. Те бяха прекратени, след като екокомисията в парламента одобри промени в 
Закона за управление на отпадъците, с които се позволява на гражданите до края на 2015 г. да продават 
скрап на частни фирми, а не само на общини. Окончателното гласуване на измененията обаче е под 
въпрос, след като депутатите от ГЕРБ обявиха, че няма да влизат повече в пленарната зала освен за 
оставката на кабинета “Орешарски”. Така работата на парламента блокира. 
Днес управителният съвет на Асоциацията на рециклиращата индустрия ще решава дали ще има нови 
протести по този повод. 

 

 

Източник: burgasdunews.info 

Заглавие: 500 гаража отиват за скрап 
 

Линк: http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22665:500----

&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58                                                                                                       

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4204879
http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22665:500----&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58
http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22665:500----&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58
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Текст: До края на месеца близо 500 гаража в зона "Б" на бургаския комплекс „Меден рудник“ трябва да 
бъдат премахнати 
Собствениците на грозните ламаринени и бетонови клетки в жилищните блокове в района между СОУ 
“Константин Петканов“ и Битака трескаво демонтират незаконните гаражи и изхвърлят събираните през 
годините боклуци в тях, предаде burgasdream 
496 гаража осъмнаха с предупредителни бележки от община Бургас, която дава срок на собствениците им 
до 31 юли да ги премахнат. Още на следващия ден предприемчиви роми плъзнаха край нарочените за 
премахване гаражи с примамливи оферти. Между 150 и 200 лв. предлагат мургавите бригади за 
демонтаж и ламарините 
Освободените пространства пред жилищните блокове ще бъдат асфалтирани и облагородени от 
общината. Предвижда се още в пространството между бл. 455 и бл. 457, известен като циганския блок да 
бъде изградена спортна площадка 

 

 

Източник: varna.utre.bg 

Заглавие: Събират едрогабаритните отпадъци разделно 
 

Линк: http://www.varna.utre.bg/2014/07/21/244883-subirat_edrogabaritnite_otpadutsi_razdelno                                                                                                

  

Текст: От районната администрация допълват, че на територията на "Приморски" са поставени 

контейнери за разделно събиране на отпадъци с вместимост от 6 куб. метра 

За по-лесното маневриране на сметосъбиращите коли и безпрепятственото обработване на съдовете за 
смет – тип "Контейнер" и тип "Бобър", е необходимо гражданите да не паркират в непосредствена 
близост до площадките, обособени за сметосъбиране. С това не само ще се подобри и улесни 
сметоизвозването, но и ще бъде предотвратено нанасянето на евентуални щети върху автомобилите, 
съобщиха от пресцентъра на район "Приморски". 
От районната администрация допълват, че на територията на "Приморски" са поставени контейнери за 
разделно събиране на отпадъци с вместимост от 6 куб. метра. Всеки от съдовете е обозначен спрямо 
отпадъците за които е предназначен – едрогабаритни, строителни или растителни. По-обемните 
контейнери са разположени на ул. "Генерал Георги Попов", Вилна зона – ул. "8 - ма", КК "Чайка" – сп. 
"Генерал Заимов" и СО "Манастирски рид" – до хотелл "Геолог". При поставяне на допълнителни 
контейнери и в други части на района, гражданите ще бъдат своевременно информирани.  

 

Източник: kvorum-silistra.info 

Заглавие: Предлагат да има площадка за временно съхранение на строителните отпадъци в Силистра 

http://www.varna.utre.bg/2014/07/21/244883-subirat_edrogabaritnite_otpadutsi_razdelno
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Линк: http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=7043                                                                                              

  

Текст: Книжата на строителни фирми и частни възложители задължително трябва да са съпроводени с 
План за управление на строителните отпадъци, напомнят от община Силистра. Изискването е въведено с 
влизането в сила на Закона за управление на отпадъците. Архитектните, строителни и инженерни екипи 
трябва да приложат такъв план към разработените проекти. Изключение, според новия нормативен 
акт, правят обектите, на които ще се правят текущи ремонти, реконструкции или основни ремонти. 
На предстоящото заседание на Общинския съвет с докладна записка ще бъде предложено да се 
определи площадка за временно съхранение на строителнитеотпадъци в община Силистра. 

 

 

Източник: b2bmedia.bg 

Заглавие: Одобриха проект за мониторинг на регионалното депо за отпадъци във Видин 

 

Линк: http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2347650&ref=rss                                                                                               

  

Текст: Областният експертен съвет по устройство на територията във Видин разгледа и прие "Проект за 
мониторинг на Зона за застрояване – 1 съгласно "Геотехническа експертиза и геотехническо райониране" 
(към основен обект "Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин, на площадка, находяща се в 
землището на с. Жеглица). Решението за това бе взето на заседание на съвета, ръководено от областния 
управител на Видин инж. Кръстьо Спасов, през изминалата седмица, съобщават от местната 
администрация. 
Проектът за мониторинг на зоната за застрояване съдържа следните части - инженерно-геоложка, 
геотехника и мониторинг. По време на обсъждането авторът на проекта проф. Божидар Божинов изразил 
становище, че теренът на сметището не представлява активно свлачище и че има необходимия 
коефициент на устойчивост, за да продължи строителството на новото депо, като се позовал на 
резултатите от направените проучвания. 
Областният експертен съвет по устройство на територията е приел, че отпада необходимостта от 
изпълнение на геозащитните мерки съгласно предварително разрешение, издадено от Министерството 
на регионалното развитие. 
На заседанието са били отправени препоръки към община Видин да изпълни проекта за мониторинг и да 
извърши необходимите наблюдения и обработка на резултатите от изпълнението му. На община Видин е 
възложено да изготви ново геотехническо райониране, което да представи в Министерството на 
регионалното развитие за получаване на ново предварително разрешение за строителство в 
териториален обхват, заемащ част от поземлен имот 110011 - Зона 3 от геотехническото райониране за 
рекултивация на съществуващото сметище.  Прието е било и предложението на "Басейнова дирекция" 
изпълнението на проекта да бъде съобразено с чл.58 от Закона за водите. 

http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=7043
http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2347650&ref=rss
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Областният управител на Видин изразил задоволството си от приетите решения по този ключов 
екологичен проект. Той отбелязал, че досега на четири свои заседания областният експертен съвет по 
устройство на територията е взел девет важни решения по проблемни въпроси, свързани с регионалното 
депо, като със своевременната си реакция е съдействал за ускореното му изграждане.   
Новото сметище ще бъде с капацитет 516 000 тона, компостираща инсталация и съоръжение 
за рециклиране на строителни отпадъци, които ще обслужват цялото население на област Видин. 
Площадката на депото се намира на около 13 км от Видин, в местността Рамова ливада, обхваща около 
22 хектара и е с 20 години ефективен експлоатационен капацитет. 
Изграждането и модернизацията на регионалното депо ще доведе до цялостно развитие на системата за 
управление на отпадъците в областта, като ще се намали количеството на депонираните отпадъци и ще 
се увеличи делът на рециклираните. Поетапно ще бъдат заличени старите общински депа. 

 

 

Източник: bnr.bg 
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Текст: Кметът на Стара Загора Живко Тодоров каза, че събарянето на незаконните къщи в ромския 
квартал "Лозенец" решава проблема, защото незаконното строителство се разширява през годините 
неимоверно. Това са постройки на пришълци основно.  
С падането на тези постройки решаваме и много други проблеми като незаконните 
сметища.Общината в момента се е нагърбила да реши един много сериозен въпрос който, съм 
сигурен, че ще създаде много проблеми в други общини през следващите години. Ще бъдете 
свидетели на това, че Стара Загора е предприела едно много правилно действие. Не можем да 
създаваме тлееща бомба, да взривяваме социалната среда в града ни и впоследствие да си 
измиваме ръцете. Държавата е нехайствала толкова години и затова положението е такова. 
Имаме съответните наредби, по които всеки, който има регистрация в Стара Загора, може да се 
възползва от социалните услуги, имаме поне петнайсетина свободни общински жилища...Искам да 
благодаря на полицията, искам да благодаря и на министъра на вътрешните работи, и на главния 
секретар! Общината би могла да даде отстъпен оправо на строеж в близост до квартал 
"Лозенец". 
Според Деян Колев от ромския Център "Амалипе", в един такъв случай трябва да се спазва закона и нито 
едно семейство да не остане без покрив. 
Незаконното строителство засяга не само ромските гета.Законът не позволява узаконяване, а 
законът не се спазва не само по отношение на ромите, но и по отношение на лъскави хотели и 
жилища. 
Интервюто на Диана Янкулова с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и с Деян Колев, председател на 
ромската организация център "Амалипе" можете да чуете в звуковия файл. 
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