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Източник: mediapool.bg
Заглавие: Търговци на метален скрап искат лицензи и за автоморгите
Линк: http://www.mediapool.bg/targovtsi-na-metalen-skrap-iskat-litsenzi-i-za-avtomorgitenews232176.html

Текст: Фирми за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали искат и автоморгите да минат на

лицензионен режим като техните площадки, тъй като в момента от тях не е искат гаранции за бизнеса им
в полза на държавата и не се контролират за извършваните в тях дейности. В същото време голяма част от
автоморгите извършват дейности по търговия с метали и реално конкурирал нелоялно бизнеса на
търговците на скрап.
Това е едно от предложенията, изпратени от Българската асоциация по рециклиране до Министерството
на околната среда и водите, за промени в Закона за управление на отпадъците.
Организацията припомня, че Комисията за защита на конкуренцията също препоръча наскоро на
ековедомството да промени разпоредбите в Закона за управление на отпадъците, защото в момента те
пречат на конкуренцията на пазара, поставят субектите в неравностойно положение и ограничават
възможностите на гражданите да продават совите отпадъци със задължението от началото на 2016 г. да
ги предават само на общински площадки без пари .
Затова БАР предлага да се регламентира дейността на автоморгите и те да работят само с разрешение,
защото извършват дейност с опасни отпадъци, които се приравняват на дейностите по разкомплектоване,
които се извършват с разрешение.
Асоциацията също така предлага по сделки за цветни и черни метали по банков път да се плаща, само
когато те надхвърлят 1000 лв. В момента площадките за изкупуване на цветни и черни метали нямат
право да плащат в брой за предадените им отпадъци.
Третото предложение на БАР е във връзка с банковите гаранции, които се събират в момента по Закона за
управление на отпадъците за всяка фирма в този бизнес и отделна за всяка нейна площадка. КЗК
препоръчва да се преразгледа цялостно предоставянето на банкова гаранция, тъй като дейността по
третиране на отпадъци изисква сериозни финансови инвестиции и ако тя въпреки всичко се окаже
необходима, размерът й да не бъде прекалено висок. В момента фирмите от БАР внасят по 25 000 лв.
гаранция за самата компания и отделно от това – по 5000 лв. за всяка действаща площадка.
Българската асоциация по рециклиране предлага банковите гаранции за компаниите, които извършват
дейности с отпадъци от черни и цветни метали, опаковки, електрооборудване и стари коли, да бъдат 10
000 лв. за всяка площадка, на която извършват дейност. Организацията настоява също да се отмени
изискването за предоставяне на банкова гаранция за фирмата, а тя да остане само за всяка площадка. По
този начин ще се намали финансовата тежест, която понасят фирмите с по-малко на брой площадки, а
освен това ще се разшири кръгът на компании, които добиват метали при третиране на масово
разпространени отпадъци и така ще се предотврати заобикалянето на закона.
Освен това БАР предлага да се прецизират случаите, в които екоминистерството усвоява банковата
гаранция, тъй като това в момента може да стане за съвсем малко провинение, като непопълнени
правилно документи. Според предложението на асоциацията банковата гаранция трябва да се усвоява
само в случай на решение за отнемане на разрешението за работа, наказателно постановление, с което е
наложена имуществена санкция, която не е заплатена доброволно и гаранцията да се усвоява само до
размера на глобата в постановлението и в случай на решение за заличаване на площадката.
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Източник: МОСВ
Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността

Проект на Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото и на
Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки и Исландия

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=139

Текст: С Изменението от Доха, прието на 18-та Конференция на страните по РКООНИК в Доха, Катар през

декември 2012 г., се установява втори период на задължения по Протокола, който започва на 1 януари
2013 г. и завършва на 31 декември 2020 г. На международно равнище изменението от Доха ще влезе в
сила, когато бъде ратифицирано от три четвърти от страните по Протокола (т.е. 144 от 192 страни). ЕС е
страна по Протокола сам по себе си. Държавите от ЕС и Исландия също са страни по Протокола. По време
на конференцията в Доха, ЕС и Исландия официално са декларирали, че ще изпълняват задълженията си
по Втория период на ПК съвместно. Официалното влизане в сила на Изменението от Доха е важна цел на
ЕС с оглед постигане на поетите ангажименти от ЕС на международната сцена.
Споразумението с Исландия е част от предложен от Европейската комисия законодателен пакет от
документи за ратификация на Изменението от Доха на ПК като с него се определят условията, уреждащи
участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите
държави-членки и Исландия за втория период на задължения по ПК.
С ратификацията на Изменението от Доха за Република България ще бъде официално приложима
позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за
намаляване на емисиите на парникови газиве в периода до 2020 г. Ще бъде осигурена абсолютната
предпоставка за предоставяне на предписаното количество на държавата /определен брой Предписани
емисионни единици/, чрез който България ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение
на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото.
Крайна дата за съгласуване: 09.04.2015 г.

Източник: МОСВ
Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за
ползването на повърхностните води

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=138
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Текст: Наредбата за ползването на повърхностните води е приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г., обн., ДВ,

бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г. Издадена е на основание § 152, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Зaкона за водите (обн.ДВ,
бр.61/2010 г.), и във връзка с чл. 135, ал.1, т.1а от Закона за водите (ЗВ).
Настоящият проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни
води цели промяна на изискванията поставени в Наредбата, отнасящи се до ползването на воден обект –
р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, установяване на възможни методи за отчитане и
определяне на количеството на иззетия материал, както и ограничаване на изземването с наземни
средства (багери, булдозери), за намаляване на въздействието от изземването върху бреговете на р.
Дунав. Предлага се иззетите наносни отложения да се третират като товар и обработката им е
необходимо да се подчини на действащите нормативни разпоредби за обработка на товари, превозвани
по вода, която следва да се извършва само на посочените за тази цел пристанища. Прилагането на
утвърдени способи за събиране, обработка и изчисляване на иззетия наносен материал ще доведе до
повишаване ефективността на упражнявания контрол върху дейността по изземване на наносни
отложения от река Дунав.
С приемането на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на
повърхностни води, резултатите, които ще се постигнат са: намаляване броя на изискваните документи,
което ще доведе до по-бързо издаване на разрешителното; опростяване на процедурата по предоставяне
на услугата; намаляване на финансовата тежест за фирмите; събиране на информация по служебен път и
отпадане на необходимостта от предоставяне на документи, за които информацията е налична в ИА
„Проучване и поддържане на река Дунав”, с което ще се подобрят условията за бизнеса при издаване на
разрешителни за ползване на повърхностен воден обект река Дунав.

Източник: trud.bg
Заглавие: Искат таван на плащанията в брой за скрап
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4679533

Текст: Да бъдат забранени плащания в брой на суми над 1000 лв. при изкупуването на скрап от черни и

цветни метали, предлага Българската асоциация за рециклиране (БАР).
Според бранша са нужни и промени на Закона за управление на отпадъците, с които да се регламентират
дейностите на автоморгите. От БАР посочват, че дейностите, които се извършват в тях, са свързани с
обработване на опасни отпадъци. Затова се предлага автоморгите да минат на лицензионен режим.
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От асоциацията предлагат също да се промени видът на банковите гаранции, които нейните членове
осигуряват. В момента те са 25 хил. лева за фирмата и по 5000 лева за всяка действаща площадка.
Предлага се да отпаднат гаранциите за фирма, а тази за площадка да стане 10 000 лв

Източник: raioniskar.bg
Заглавие: Вдигане на едро габаритни отпадъци по- време на традиционното пролетно почистване на
гр. София

Линк:http://raioniskar.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%
D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D
0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F

Текст: Уведомявам Ви, че през периода на традиционното пролетно почистване на гр. София, което ще
се проведе в периода от 25.03.2015г. - 09.04.2015г.и от 16.05.2015г. - 22.05.2015г. ежедневно ще минава
специализирана автомобилна техника за събиране на едрогабаритни отпадъци, които са получени
вследствие от почистване на мазета и общи части на многофамилните жилищни сгради.С цел по-бързо и
ефективно извършване на дейностите по вдигане на едрогабаритните отпадъци, моля същите да бъдат
окомплектовани, по възможност, в чували и поставени до контейнерите за изхвърляне на битов отпадък.
Напомням Ви, че за отпадъците, получени вследствие на ремонтни дейности в жилищата Ви,
транспортирането им се извършва за Ваша сметка до депо „Враждебна“, находящо се в кв.
Враждебна, район „Кремиковци”. Техниката е осигуренa благодарение на фирмата – оператор
КОНСОРЦИУМ ”ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК” ДЗЗД.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Очаква се строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци да започне през април
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1411933
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Текст: Договорът с фирмата изпълнител на строителство на Регионално депо за неопасни отпадъци от

общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа се очаква да бъда подписан до края на месец
март. Стартът на строителните работи може би ще е към 20 април. Информацията беше обсъдена по
време на работна среща с кметове и зам.-кметове на петте общини в Министерството на околната среда
и водите на 24 март, съобщи инж. Кольо Милев - кмет на Община Сливен, който е и председател на
Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
„Макар, че срокът за изпълнение на обекта е 180 дни, аз вярвам, че той ще бъде съкратен и до края на
лятото там ще има завършен обект от основните компоненти по проекта”, поясни кметът. По време на
срещата в София е коментирана и рекултивацията на депата, които петте общини имат. „Депото в Сливен
ще бъде рекултивирано на два етапа, за първия етап процедурата вече е обявена и съвсем скоро ще
обявим и за втория. Целта ни е до Нова година да приключат тези процеси по рекултивацията на депата,
по тяхното приемане и финансирането им, за да може през следващата година към средата на март този
проект да приключи успешно”, посочи още инж. Милев.
По думите на кмета, съществуват опасения, че някъде може да им проблеми по процедурите, забавяне
на сроковете и плащанията. „Това е неминуемо, но трябва да вярваме, че нещата ще се случат и ще стане
нещо добро за петте общини”, допълни Кольо Милев.
Общински съвет - Сливен упълномощи кмета Кольо Милев да подпише запис на заповед за 7 008 712,04
лв. по договора за изграждане на регионалното депо. Това е делът на общината, ако не бъдат спазени
всички процедури до месец октомври и не бъдат изплатени на 100% европейските средства. По думите
на зам.-кмета Румен Стоилов средствата, определени за община Сливен са около 5 900 000 лева за
строителство на депо, и около 1 100 000 за рекултивация на депото в Сотиря. Част от общинските
съветници изказаха недоволството си, че общинската администрация първо поема ангажименти, а след
това предлага на обсъждане в ОбС обещанията.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Над 150 тона отпадъци и клони са извозени през първия ден на пролетното почистване в
София

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/26/2042836/nad-150-tona-otpadatsi-i-kloni-sa-izvozeniprez-parviya-den-na-proletnoto-pochistvane-v-sofiya.html
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Текст: София. 138 тона едрогабаритни отпадъци и близо 13 тона клони и зелени отпадъци са извозени

през днешния ден на пролетното почистване, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Граждани и
фирми са премахвали несанкционирани сметища в районите Подуяне, Красна поляна, Искър, Оборище и
Възраждане. Почистени са и 147 градинки и междублокови пространства. Пролетното почистване на
столицата започна вчера.

Източник: infrastructure.bg
Заглавие: До месец започва строителството на депото за неопасни отпадъци за регион Ямбол, Нова
Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа

Линк: http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2500032

Текст: Най-късно в края на април ще започне строителството на регионалното депоза неопасни отпадъци

в Сливен, което ще обслужва общините Ямбол , Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа. До дни ще бъде
подписан договорът с избрания изпълнител, информират от Община Сливен.
"Макар, че срокът за изпълнение на обекта е 180 дни, аз вярвам, че той ще бъде съкратен и до края на
лятото там ще има завършен обект от основните компоненти по проекта", заяви кметът инж. Кольо
Милев, който е и председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
Той участва заедно с ръководството на другите общини в работна среща, провела се в Министерството на
околната среда и водите на 24 март.
По време на срещата в София бе коментирана и рекултивацията на депата, които петте общини имат.
"Депото в Сливен ще бъде рекултивирано на два етапа, за първия етап процедурата вече е обявена и
съвсем скоро ще обявим и за втория. По думите на инж. Милев, целта е до Нова година да приключат
процесите по рекултивация на депата, по тяхното приемане и финансирането им, за да може през март
този проект да приключи успешно.

Източник:starozagorci.com
Заглавие: Дълг за до 3,5 млн. за регионалното депо за отпадъци ще поеме Общината.
Линк: http://www.starozagorci.com/news-15780.html
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Текст: На днешното заседание на местния парламент беше прието предложението да се поеме

дългосрочен общински дълг за финансиране на проект за изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Стара Загора като максималният размер на дълга е 3 млн и 500 хил.
лева.
Като извънредна точка беше внесено предложението на кмета Живко Тодоров за изграждане на
дъждопреливник в кв. „Зора". Съветниците одобриха отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014
година, дадоха за безвъзмездно право на ползване имот частна общинска собственост за 5 години на
Сдружение „Алтернатива 55".
По време на заседанието гласовете на общинските съветници се отброяваха ръчно заради неработещата
електронна система.

Източник: forumnews.bg
Заглавие: Вандали рушат диги на реки заради метали
Линк: http://www.forumnews.bg/post/28240/

Текст: Вандали са разрушили част от дигите на реките Огоста и Лом. Това съобщи областният управител

на Монтана Ивайло Петров. Недобросъвестните граждани копали за метали, които могат да продадат.
Дига на река Лом е разрушена частично в района на южната промишлена зона на града. Компрометиран
е участък от около 200-300 метра, съобщи БТА. Там са копали различни хора, които търсели метали от
някогашно производство, за да се препитават от продажбата им.
Край село Владимирово е оголен участък от около 200 метра по поречието на река Огоста. Там коритото
на реката е леко изместено от преминаване на тежки машини и нерегламентиран добив на инертни
материали.
На разрушените участъци попаднали от областната управа на града по време на проверка, направена
преди очакваните дъждове и покачване нивата на реките през следващите дни.
Възможно е при голямо покачване нивата на двете реки водата да излезе през разрушените участъци от
дигите и да залее обработваеми земеделски земи, но няма опасност за селищата, категоричен е Петров.
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Източник: dupnicaonline.com
Заглавие: Крадци свиха телефонен кабел
Линк: http://www.dupnicaonline.com/spodeleno/denislavacvetanova/kradci-sviha-telefonen-kabel

Текст: 400 метра телефонен кабел изчезна от шахта в центъра на Дупница. Сигнал е подаден веднага в
полицията. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница. Вчера в РУ Бобов дол бе
заявена кражба на 400 м телефонен кабел, положен в участъка между Бобов дол и с. Бабино.
Местопроизшествията са обслужени от дежурни полицейски групи, двете управления продължават
работата по установяване на извършителите на кражбите.

Източник: blitz.bg
Заглавие: Хванаха шефа на банда „Задигаме метали всякакви”

Групата на 27-годишния крадец демонтирала тръби и метални покрития и ги прибирала с каручка

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/327270

Текст: Криминалисти от Момчилград разкриха извършителите на метални тръби и метални покрития от
фирмен обект, съобщиха от полицията в града. В полицейското управление в сряда е задържан 27годишният Х.М. Полицаите издирват и други лица, съпричастни към извършената кражба на 20 март.
Откраднатите метални съоръжения са открити, иззети и са на съхранение в полицейското управление.
Групата демонтирала тръбите и покритията от обекта и ги превозила с каруца. Работата по
установяването на останалите участници в кражбата и изясняването на случая продължава. /БЛИЦ
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