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Източник: focus-news.net 

Заглавие: МОСВ излезе с временно решение на проблема с площадките за скрап 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/15/1954833/mosv-izleze-s-vremenno-reshenie-na-

problema-s-ploshtadkite-za-skrap.html                                                                                                                        

  

Текст: Велико Търново. Министерство на околната среда и водите намери временно решение на 
проблема с площадките за скрап. Преди около месец бяха въведени промени в Закона за управление на 
отпадъците, които гласяха, че всички физически лица трябва да предоставят вторичните си суровини 
безвъзмездно на общински площадки. Нововъведението беше отменено с решение на Конституционния 
съд. Това каза заРадио „Фокус” – Велико Търново Явор Божанков, зам.-председател на Асоциацията на 
рециклираща индустрия в България. Той разказа още, че след въвеждане на промените пунктовете за 
вторични суровини са спрели временно работа. „Това се случи, защото нямаше яснота как ще 
функционира системата с общински площадки. Според решение на Конституционния съд всеки субект 
може да бъде оператор на такава площадка, тоест това означава, че тя може да се управлява както от 
частни лица, така и от самата община”, добави още Явор Божанков. Освен това Конституционния съд е 
взел решение и, че отпадъците от черни и цветни метали трябва да се заплащат, тъй като те имат 
стойност. Промените в закона са били на практика неприложими, защото ако общините трябва сами да 
изграждат площадки, те трябва да станат търговци, да си извадят разрешително и да започнат да работят 
като фирми за отпадъци. Това не влиза в задълженията и приоритетите им. „Решението е варианта 
общините да сключат договори с частни фирми. Но пък от друга страна сключването на такива договори 
няма определен ред, няма никакви точни изисквания кога, как и с кого един кмет може да сключи 
договор. Това поставя фирмите в неравностойно положение. Опасенията на бизнеса бяха, че това на 
първо място ще породи корупционни практики и второ ще има ощетени собственици, които няма да 
успеят да сключат договор”, обясни още зам.председателят на АРИБ. Временното решение е въведено с 
инструкции от МОСВ. Те са изпратени фирмите, изкупуващи вторични суровини,към общините и 
съответно към Регионалните инспекции по околна среда, но нямат статута на закон. „Инструкциите 
гласят, че площадките за скрап си работят, плащат безкасово, както си е по закон и купуват само от 
физически лица, докато органът, издал закона не го промени и не изчисти проблема”, коментира още 
Явор Божанков. Според него, това ще стане с встъпване в длъжност на новия правителствен кабинет след 
изборите през октомври. По думите му, това решение не може да бъде приложено в дългосрочен план, 
но за сега то е успокоило напрежението. 
 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: С между 30 и 40% е намаляла работата в пунктовете за вторични суровини в Община Велико 
Търново 

 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/15/1954912/s-mezhdu-30-i-40-e-namalyala-rabotata-v-
punktovete-za-vtorichni-surovini-v-obshtina-veliko-tarnovo.html     
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Текст: Велико Търново. С между 30 и 40 % е намаляла работата на пунктовете за вторични суровини в 
Община Велико Търново след въвеждането на безкасово плащане за всички отпадъци. Това каза за Радио 
„Фокус” – Велико Търново Явор Божанков, зам.-председател на Асоциацията на рециклираща индрустрия 
в България. Влияние за това оказват и други различни фактори. Според него, през летния сезон фирмите 
също имат по-малко работа и генерират по-малко отпадъци. „Към момента, те работят както преди 
приемането на промените в закона и тяхната работа ще бъде променена, след като бъде избран нов 
кабинет. Такава е визията на МОСВ - проблемът да бъде трайно решен, когато има стабилно 
правителство”, добави още зам.-председателят на АРИБ. Сега площадките за скрап работят като 
единствената промяна е, че сделките с отпадъци от черни и цветни метали се плащат безкасово – по 
банков път. Проблемът идва от това, че голяма част от физическите лица нямат сметки и съответно не 
могат да предават, а фирмите от своя страна няма как да им платят. „Това оказва негативно влияние 
върху работата на по-малките фирми, защото няма как да накараме физическите лица, които искат да 
предадат 2-3 кг. скрап да си открият банкова сметка”, обясни още представителят на бизнеса. 
Задължението на общините да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци остава, но в 
общината все още няма на лице такива. „Моята информация е, че те го правят към момента като 
сключват договори с вече съществуващи площадки.  
Все пак се изисква определено технологично време, за да се уточнят задълженията на всички страни. До 
колкото знам нашата община е в края на този процес и може би скоро ще имаме такава площадка”, 
коментира още Явор Божанков. Според него, в тази ситуация всяка община гледа да си сключи договор, 
колкото да не претърпи санкции. Една от тях гласи, че такса смет трябва да бъде завишена с 15%, а според 
друга самият кмет търпи персонално наказание под формата на парична глоба ако не е осигурил такава 
площадка.  

 

Източник: riosvbl.org 

Заглавие: Предаване на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица 

Линк: http://riosvbl.org/index.php/2013-10-15-18-28-02/9188-b-1787  

  

Текст: Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), считано от 
14.07.2014 г. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се 
извършва на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на 
отпадъци от домакинства, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните. С 
Решение № 11 от 10 юли 2014 г. на Конституционния съд (КС) разпоредбите по чл. 39, ал. 3 от ЗУО е 
обявена за противоконституционна в частта „безвъзмездно за всяка от страните". 
С решението на КС настъпва промяна в досегашната правна среда по управление на отпадъците. На 
основание постановеното решение и предвид липсата на осигурени площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 от 
кметовете на общини с население на населеното място над 10 000 жители, следва да се приеме, че 

http://riosvbl.org/index.php/2013-10-15-18-28-02/9188-b-1787
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физическите лица могат да предават ОЧЦМ на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 
1 от ЗУО, като отпадъците се приемат възмездно. 
Информация за всички площадки, притежаващи разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ може 
да намерите на интернет страниците на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и РИОСВ – 
Благоевград. 

 

 

Източник: inews.bg 

Заглавие: Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово 

Ще се сортират хартия, стъкло, метал и пластмаса 

Линк: http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%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%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_l.a_c.460_i.423257.html                                                                                                                     

  

Текст: Нова инсталация ще сепарира битовите отпадъци в Габрово. Фирмата, която е спечелила 
обществената поръчка за третиране на смесени битови отпадъци, ще построи съоръжението и ще го 
стопанисва за срок от пет години. Това съобщиха от общинската администрация. 
Договорът е на стойност 2,7 милиона лева и е подписан от заместник-кмета на Габрово Климент Кунев, 
кмета на Трявна Драгомир Николов и прокуриста Евгени Тотев. 
Инсталацията ще сортира хартия, стъкло, метал и пластмаса. Предварително обучен персонал ще разделя 
отпадъците и ще подготвя материалите, годни за рециклиране. 
Инсталацията ще бъде монтирана в производствено хале с площ два декара, което ще се намира на 
площадката на депото за твърди битови отпадъци, изграждащо се с европейски средства по проект на 
оперативната програма "Околна среда". 
Инсталацията за сепариране на отпадъците не е част от проекта за депото, а е инвестиция на общините 
Габрово и Трявна, обясниха от администрацията. След изтичане на петгодишния договор инсталацията 
ще стане собственост на двете общини. 
 

 

Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: Гасиха оставени без надзор запалени отпадъци на нерегламентирано сметище в кв. "Тракция" 

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_129881.html             
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Текст: На 16.08.2014 г. от 12.58 ч. до 14.00 ч. служителите от Първа РСПБЗН - Русе са изпратени на сигнал 
за пожар без материални загуби в гр. Русе, ул. "Тракция". Екипът е установил, че горят сухи треви и 
отпадъци на нерегламентирано сметище. Причината за пожара са запалени и оставени без надзор 
отпадъци.  

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Спипаха двама крадци докато разфасоват метали от спортна площадка 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1311810                                                                                                                        

  

Текст: Двама мъже са задържани докато крадяли железа от спортна площадка пред блок „Хъшове" 
Сигналът е подаден от бдителни граждани в 02:45 часа, в събота. При пристигането на мястото 
полицейските слжители сварили на местопроизшествието 39-годишният И.К. и аверът му Р. Г. На 42 
години 
При огледа е установено, че от спортната площадка липсвала успоредката, а лостът за набиране бил 
демонтиран и поставен на земята. В непосредствена близост е намерена ножовка за рязане на метал. 
Срещу двамата апаши е образувано бързо производство. 
 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1311810

