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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Промените в Закона за управление на отпадъците ограничават сивия сектор, пунктовете за 
вторични суровини се изнасят извън жилищните райони 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3973 
 

  
 

Текст: Ограничаване на  сивия сектор в търговията с вторични суровини е една от целите на подготвените 
от Министерството на околната среда и водите промени в Закона за управление на отпадъците. 
Законопроектът, който отразява препоръките на Европейската комисия, вече е пуснат за обществено 
обсъждане. В него се предлага въвеждането на банкова гаранция от 15 000 лева за фирма и по 5000 лева 
за всяка площадка за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и 
електронно оборудване. 
Мярката цели ограничаване на нелоялната конкуренция в този бранш. При предварително третиране на 
автомобили и електроуреди се добива голямо количество отпадъци от черни и цветни метали, а лица без 
разрешение за дейност със скрап нелегално приемат металите, избягвайки изискването за банкова 
гаранция. Въвеждат се и по-строги изисквания за регистрация на лицата, извършващи дейности като 
търговец или брокер на отпадъци. Целта е да се избегнат злоупотреби и да се даде възможност на 
компетентните органи да упражняват по-ефективен контрол върху този вид дейност. 
Предвиждат се и изисквания за местоположението на т.нар. пунктове за вторични суровини. В момента 
многобройните площадки за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и отпадъци 
от опаковки най-често са разположени в междублокови пространства, в трафопостове и други градски 
части. В Министерството на околната среда и водите са постъпвали многобройни жалби срещу шума и 
замърсяванията от тези „пунктове“. За да удовлетвори нуждата на гражданите от по-чиста и спокойна 
среда, Министерството предвижда нови разпоредби в Закона за управление на отпадъците, с които 
пунктовете за вторични суровини ще трябва да бъдат преместени само в промишлени или складови зони. 
Адекватната регулация трябва да доведе до повишаване на ефективността на системите за разделно 
събиране. С новите разпоредби ще се уеднаквят и изискванията към бизнеса с отпадъци от хартия, 
пластмаса и стъкло и към площадките за отпадъци от черни и цветни метали, които са разположени 
единствено в промишлените или складови зони още от 2012 г. 
С промените се прецизират разпоредбите по отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции с цел да не се допуска кумулиране на наказателни норми, особено за дребни нарушения. 
Премахват се възможностите за едновременно отнемане на разрешение, усвояване на банковата 
гаранция и налагане на имуществена санкция. Предвижда се и намаляване на банковата гаранция, 
необходима за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от черни и цветни метали от 25 000 на 15 
000 лв. Мярката отразява и препоръките за противодействие на сивия сектор, дадени от Комисията за 
защита на конкуренцията. 
Въвеждат се и глоби между 300 и 1000 лева за всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава 
целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци. Целта на предлаганата 
санкция е да спре изсипването и кражбите на отпадъци от кофите за събиране. В последно време стана 
практика и контейнерите тип „ иглу“ да се унищожават като се изпразват от долната страна. Досега 
същият размер глоби се налагаха само за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. 
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Източник: sliveninfo.com 
 

Заглавие: ЧАКА СЕ СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ ЗА ИЗГАРЯНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ТЕЦ - СЛИВЕН 
 

Линк: http://sliveninfo.com/all-news/item/35235-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%86-
%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD 
 

   
 

Текст: Чака се становище на РИОСВ – Стара Загора за възможността да се изгарят битови отпадъци в ТЕЦ 
– Сливен. Това стана ясно на пресконференция на общинското ръководство по повод на запитване на 
журналисти. 
Кметът на Сливен Стефан Радев обясни, че е открита процедура от "Топлофикация-Сливен" и е на етап 
преценка от РИОСВ Стара Загора за необходимостта от въвеждане на технологията. „Разчитам на 
специалистите, които са компетентни да вземат тези решения, посочи кметът на Сливен. Ние сме длъжни 
да отговорим на притесненията на хората и то по начин, по който предвижда законодателството, каза 
още кметът. 
Стефан Радев поясни, че технологията включва да бъде въведена сепарираща инсталация, която ще 
раздели битовите отпадъци на три части – за изгаряне, рециклиране и неподлежащи на такива 
обработки.  
От Топлофикация, според изискванията на закона, в общината през август миналата година са внесли 
уведомление за инвестиционното си намерение за разширяване на производствената си дейност по 
оползотворяване на битовите отпадъци чрез изгаряне. 
По повод на това намерение от граждани и организации са постъпили някои възражения, в които се 
настоява за предварителна оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/. Всички материали се 
намират в РИОСВ – Стара Загора за изработване на становище. 
По предварителни разчети, ако тази технология бъде въведена, разходите на общината за извозване и 
депониране на битовите отпадъци ще бъдат намалени с около 25 процента. 
 
 
Източник: posoki.com 
 

Заглавие: Плевен: Собственик на заложна къща търгувал незаконно с метали 
 

Линк: http://www.posoki.com/pleven-sobstvenik-na-zalojna-kushta-turguval-nezakonno-s-metali/ 
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Текст: Условна присъда от 1 година затвор с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 2 000 лева 
постанови Районният съд в Плевен за 39-годишен мъж, изкупувал незаконно черни и цветни метали. За 
присъдата съобщи прокуратурата в града 
 Л.И. е осъден за това, че в периода от 7 до 30 октомври 2013 г. в Плевен, при условията на продължавано 
престъпление, като управител на заложна къща, изкупувал черни и цветни метали на обща стойност 
1 471.98лв. без да притежава необходимия за това лиценз, съобразно разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците. През юли 2012 г. подсъдимият придобил дружествените дялове на 
юридическо лице, което извършвало дейност на заложна къща - предоставяло парични заеми срещу 
залог върху движими вещи. Решил да промени предмета на дейност и да започне да изкупува черни и 
цветни метали. При това, обаче фирмата не притежавала лиценз за тази дейност и не отговаряла на 
законовите изисквания за получаването на такъв. По тази причина Любомир И. решил да „заобиколи“ 
закона, като прикрие фактическите сделки по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали с 
договори за парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, се посочва в информацията от 
обвинението. Подсъдимият извършвал тази незаконна дейност в продължение на около един месец, 
когато бил засечен от служители на РИОСВ. Те от своя страна подали сигнал в Районна прокуратура - 
Плевен и след извършена съвместна проверка, е образувано досъдебно производство. 
Условната присъда, наложена от Районен съд - Плевен, подлежи на обжалване и протест пред Окръжния 
съд. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Запазва се размерът на такса смет в община Трън 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1244512 
 

   
 

Текст: Запазва се размерът на такса смет в община Трън през 2016 г., съобщиха от Общинския съвет. 
Жителите на граничния край ще плащат за жилищни и вилни имоти 5 промила върху данъчната им 
оценка, в това число за сметосъбиране и извозване - 3.25 промила, за поддържане и експлоатация на 
депо за отпадъци - 0.5 промила, за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 1.25 
промила.  
За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци налогът също е 
5 промила върху отчетната стойност на фирмите и данъчната оценка на физическите лица.  
За недвижимите имоти, представляващи незастроени земи се определя и заплаща такса за проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови 
отпадъци ,или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 
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битови отпадъци, в размер на 0.5 промила върху данъчната оценка на имота. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Успешно рекултивираха бившето депо за отпадъци край Дебелец  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1541289 
 

   
 

Текст: Успешно рекултивираха бившето депо за твърди битови отпадъци край Дебелец, съобщиха от 
отдел „Околна среда” в Община Велико Търново. Закриването на сметището край съседното на старата 
столица градче бе обект на проект, финансиран от Министерството на околната среда и водите по 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.  
Стойността на разработката бе 365 275 лева. Изпълнителят, с който бе сключен договор след проведена 
обществена поръчка, почисти и обработи площ от 13 декара, върху която се простираше депото. 
Техническата и биологична рекултивация бе извършена според инструкциите на специализирана фирма, 
на която бе възложена дейността по проектиране на закриването. 
Рекултивирането на депото край Дебелец е изискано от държавата със закриването му през 2009 г. 
Община Велико Търново има одобрен проект за същата дейност и за бившето сметище край Килифарево. 
Изпълнението на техническата и биологичната му рекултивация  ще започне през януари. 
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Само една ценова оферта в поръчката за оператор на регионалната система за отпадъци в 
Плевен  
 

Линк:http://gradat.bg/news/2016/01/05/2680116_samo_edna_cenova_oferta_v_poruchkata_za_operator_
na/?ref=rss 
 

   
 

Текст: Само една ценова оферта беше отворена днес в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: "Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на новоизградената по ОП 
"Околна среда" Регионалнална система за управление на отпадъците в регион Плевен за общините 
Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим, както и сдружение Регионално 
управление на отпадъците – Плевен, включваща клетка №1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за 
предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране". 
От общо двама участници само ДЗЗД Регионално депо Плевен 2015 беше допуснат до етапа на отваряне 
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на ценовите оферти, в чиито състав са общо пет фирми – три със софийска и две с пловдивска 
регистрация: "Център за рециклиране" – София, "Ресурс фонд" – София, "КМД" – Пловдив, "Скок" – 
Пловдив и "Поли кънстръкшън" – София. 
Допуснатият участник е получил общо 80 точки при техническата оценка на офертите, като трима от 
състава на общо деветчленната комисия са подписали протокола по хода на процедурата "с особено 
мнение", разясни преди отварянето на ценовото предложение председателят на комисията инж. Павлина 
Тодорова - главен еколог на община Плевен. Дадените цени от допуснатия участник в процедурата са: за 
сепариране на 1 тон отпадък - 18,90 лв., за депониране на 1 тон отпадък – 14,80 лв. и за компостиране на 
1 тон отпадък – 14,60 лв., като всички са  без ДДС. 
Прогнозната стойност на поръчката е определена на база на предвижданията на финансово-
икономическия анализ – неразделна част от Формуляра за кандидатстване, където са посочени 
прогнозни количества отпадъци и е в размер на 8 млн. 350 хил. лв. Срокът за изпълнение на поръчката е 
60 месеца. За целите на процедурата участниците предлагат единични цени за изпълнение на отделните 
дейности, като общата дължима сума е функция от количеството отпадъци, постъпващи на регионалната 
система. 
Съгласно масовия баланс e прогнозирано общо количество на отпадъците за регион Плевен към периода 
на пуска на съоръжението - 55278,46 т/ година., т. е. приблизително 30 000 тона за целия период на 
поръчката. Възложителят и изпълнителят не са в състояние да предвидят реалното количество отпадъци, 
които ще постъпват в Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен. 
Срокът за работата на комисията изтича на 8 януари. 
Отстраненият от процедурата участник е Консорциум "ТМБ Плевен 2016". 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Откpaднaхa 200 мeтpa тeлeфoнeн кaбeл 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/otkradnaha-200-metra-telefonen-kabel.html 
 

   
 

Текст: Пopeднa нaглa кpaжбa нa кaбeл нa тeлeкoмyникaциoннa кoмпaния paзcлeдвa пoлициятa. Апaшитe 
oтмъкнaли 200 мeтpa тeлeфoнeн кaбeл oт тpи шaхти, coбcтвeнocт нa Вивaкoм, дaвaщ cигнaл нa житeлитe 
oт пaвликeнcкoтo ceлo Нeдaн. Сигнaл зa пpecтъплeниeтo e пoлyчeн в нeдeля. Към мoмeнтa нямa дaнни 
житeлитe нa ceлцeтo дa ca изoлиpaни пopaди липcaтa нa cигнaл. Нa мecтoпpoизшecтвиeтo e извъpшeн 
oглeд. Пo cлyчaя e зaпoчнaтo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo. 
Toвa e пopeдният гoлям yдap cpeщy мoбилния oпepaтop в peгиoнa. Зa пocлeдния мeceц бaндити ycпяхa дa 
изкoпaят нaд eдин килoмeтъp тeлeфoнeн кaбeл. Дpъзкитe пoceгaтeлcтвa зaceгнaхa злaтapишкoтo ceлo 
Рocнo и тъpнoвcкитe ceлa Пчeлищe и Цepoвa кopия. 
Рaзcлeдвaщитe paбoтят пo ycтaнoвявaнeтo нa кpaдцитe. 
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