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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Искат промени в Наказателния кодекс заради сивата търговия със скрап  
Предложените изменения в ЗУО не са достатъчни, заяви представител на асоциация по 
рециклиране 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/iskat-promeni-v-nakazatelniia-kodeks-zaradi-
sivata-tyrgoviia-sys-skrap-209022/ 
 

   
 

Текст: За да се ограничи сивият сектор при изкупуването на метали са необходими не само промени в 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а и изменения в Наказателния кодекс (НК). Това заяви пред 
БНР Надя Съботинова от Българска асоциация по рециклиране. 
Припомняме, че екоминистерството предложи за обществено обсъждане промени в ЗУО, с които се 
уеднаквяват режимите за площадките, които изкупуват метали, електрооборудване и стари автомобили. 
Намаляват се банковите гаранции за площадките, а всички пунктове за вторични суровини ще се изнесат 
в промишлените зони. Предвиждат се и глоби за клошарите, които изпразват цветните контейнери.  
Надя Съботинова коментира, че Асоциацията подкрепя измененията, които намаляват регулаторните 
мерки и финансовата тежест върху бизнеса, както и уеднаквяването на режимите, тъй като това според 
нея ще изсветли този бизнес. Колкото повече тези режими са уеднаквени, толкова по-малка е 
вероятността за заобикаляне на нормите, смята тя. 
Но посочи, че има известни пропуски в НК по отношение на санкциите за сивия сектор, който работи без 
разрешителни, и е наложително те да бъдат отстранени. 
Експертът се съгласи с коментарите, че в страната има 900 легални площадки за скрап плюс 700 
нелегални. Ние многократно сме подавали сигнали за нерегламентирана дейност, но тези площадки 
работят, допълни тя. 
И обясни, че допълнително изсветляване ще има заради изнасянето на всички пунктове за вторични 
суровини извън кварталите, тъй като по думите й те приемали нерегламентирано и скрап. 
Според нея няма начин да бъдат събрани предложените в ЗУО глоби за клошарите, които изпразват 
контейнерите – от 300 до 1000 лв. 
Асоциацията предлага предаването от физически лица на отпадъци от инфраструктура като мантинели и 
шахти да се приравни към кражбата, защото е ясно, че никой няма мантинели вкъщи, допълни Надя 
Съботинова. 
 
 
Източник: paragraph22.bg 
 

Заглавие: До 1000 лева глоба за клошарите готви МОСВ в защита на кофите за боклук 
 

Линк: https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/do-1000-leva-globa-za-klosharite-gotvi-mosv-v-zashtita-
na-kofite-za-bokluk 
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Текст: Глоба от 300 до 1000 лева грозят всеки клошар. Санкциите се въвежда с промени в Закона за 
управление на отпадъците, които вчера Министерството на околната среда и водите предложи за 
публично обсъждане 
Според проектозакона, може да бъде всеки глобен всеки, който „изземва съдържанието, обръща, 
нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци.” Целта е да 
спре „изсипването и кражбите на отпадъци” от кофите за събиране. 
Досега същият размер глоби се налагаха само за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. 
С предложените промени пунктовете за изкупуване на вторични суровини се предвижда да бъдат 
изнесени извън жилищните райони и кварталите. Изискванията за местоположението на тези пунктове 
са, че те трябва да бъдат преместени само в промишлени или складови зони. 
Целта, както посочва проектозаконът е, да се удовлетвори нуждата на гражданите от по-чиста и спокойна 
среда, тъй като в момента много от площадките за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, 
пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки 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“. 
Освен това с новите разпоредби 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. Това би трябвало да подобри и 
ефективността на системите за разделно събиране, според МОСВ. 
Други промени, които предлага МОСВ, са насочени към ограничаване на  сивия сектор в търговията с 
вторични суровини. Въвежда се 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. 
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. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 100 обекта провери РИОСВ в последния месец на 2015 г. 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1541769 
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Текст: 100 обекта са проверили през последния месец на 2015 г. експертите от РИОСВ-Хасково, 
информират днес от инспекцията. При 104-те проверки са дадени 25 предписания за отстраняване на 
допуснати нарушения. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 14 500 лв. Съставени 
са 2 акта и е наложена една санкция. От наложени санкции и наказателни постановления,  включително 
от предишни периоди, са постъпили 1632 лв. 
Издадени са 6 наказателни постановления за нарушения по Закона за управление на отпадъците, 4 от 
които на автоморги за третиране на излезли от употреба МПС на неразрешени за целта места. Другите 
две са на физическо лице за събиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори 
без регистрационен. 
На Зеления телефон през последния месец на 2015 г. са постъпили 8 сигнала. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: През 2015 г. РИОСВ – Пазарджик наложи санкции за близо 100 000 лв. заради еконарушения 
Издадени са 650 предписания, съставени са 35 акта 
 

Линк: http://agro.bg/news/article57210.html 
 

   
 

Текст: През 2015 г. РИОСВ – Пазарджик наложи санкции за нарушаване на екологичното законодателство 
в размер на 91 450 лв. Това сочат обобщените данни за дейността на инспекцията през миналата 
година.  Значителна част от тези средства – 49 944 лв., са постъпили в бюджетите на общините 
Панагюрище – 41 860 лв., Пещера – 6 021 лв., Пазарджик – 1155 лв. и Белово – 907 лв. и трябва да бъдат 
изразходвани за екологични дейности.   
През 2015 г. експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха  915  проверки в  815 обекта. За установени 
нарушения и несъответствия са издадени 650 предписания, съставени са 35 акта, наложени са две текущи 
месечни санкции и издадени 36 наказателни постановления на обща стойност 91 450 лв. Събраните през 
2015 г. суми от наложени санкции през предходни периоди са с общ размер 199 126 лв. 
Подобрена ефективност на контролната си дейност през последната година отчита екоинспекцията в 
Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от 
граждани. На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени своевременно 61 
сигнала. 
Подобрена е комуникацията и координацията с другите институции. 
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Източник: bnews.bg 
 

Заглавие: Бедняците ядосаха властта и ще ги глобяват за ровене в боклука с 1000 лева 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-145939 

 

   
 

Текст: От 300 до 1000 лева глоба заплашват всеки, който рови в кофите с боклук в столицата. Наказанието 
е заложено в новата общинска наредба за чистотата. Член 80, ал. 1, т. 7 от нея гласи, че санкцията ще се 
налага на всяко „физическо лице, което изважда от съдовете за разделно събиране масово 
разпространени отпадъци, без да му е възложено тяхното обслужване“, пише "Преса". 
Лорита Радева, шеф на комисията по околна среда към Столичния общински съвет, която е един от 
авторите на наредбата, разясни, че ако лицето, което рови в боклука, няма документ за самоличност, 
трудно може да бъде санкционирано. 
Причина за предприетите крути мерки са оплаквания от фирмите, които събират боклука. Те отдавна 
искали съдействие от общината да бъде прекратено незаконното „рециклиране“ на смет от клошарите, 
поясниха от столичния инспекторат. Масова практика сега е малки деца да бъдат вкарвани през отворите 
на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. Малчуганите изхвърлят стъкло и хартия на 
възрастните, които чакат с каруци с кошове до кофите. След това „придобивките“ се носят на вторични 
суровини. 
До 1000 лева ще отнасят санкция и столичани, които бъдат хванати, че са направили 
нерегламентирани сметища в имотите си. Ако боклукът е складиран от друг, собствениците 
трябва да подадат сигнал в общината. 
Санкции за нарушенията 
• 10 лв. глоба с квитанция - за хвърлен на улицата фас, дъвка, билет за градския транспорт, 
опаковка от закуска, найлонова торбичка. 
• От 10 до 50 лв. глоба с фиш - за хвърлена торба с боклук през балкона, изнесени кашони с плодове и 
зеленчуци пред магазините, без да е платено тротоарно право. 
• От 50 до 150 лв. - за непочистени графити и ледени висулки от сградите. 
• От 1400 до 4000 лв. - за юридически лица и фирми, които изхвърлят неопасни отпадъци 
(строителни материали) на нерегламентирани за това места. 
• До 20 000 лева - за юридически лица и фирми, които изхвърлят на незаконни сметища опасни 
отпадъци (химикали, лекарства, експлозивни вещества или предприемат действия по тяхното 
изгаряне). 
От Столичната община признаха, че по старата наредба са се опитвали да глобяват с по 10 лева 
клошари, които ровят в боклука. Не успели да санкционират нито един, защото всеки, хванат в 
нарушение, казвал, че няма пари. Не успявали да им напишат и акт, тъй като се оказвали и без 
документи за самоличност. 
Истината е, че Общината няма да спечели допълнителни средства от тези глоби. По-скоро, 
искането за налагане на санкции е на фирмите за рециклиране на отпадъци, защото клошарите 
намалявалат печалбата им. 
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Източник: zona-news.com 
 

Заглавие: Японски град става абсолютно безотпадъчен 2020 г. 
 

Линк: http://www.zona-news.com/displaynews/99704 
 

   
 

Текст: Малкият японски град Камикацу има мисия да се превърне в първия в страната град с нулеви 
отпадъци до 2020 г. Те вече са на път да го постигнат. Жителите щателно разделят отпадъците си за 
вторични вторични суровини, като ги разпределят в 34 различни кошчета. За момента около 20 на сто от 
боклука на града отива на в депата, а останалите 80 процента се рециклират отговорно – далеч от старата 
традиция на изгарянето им. 
Градът с население от 1700 души работи усърдно за своята цел да постигне нулево-отпадъчна общност. 
Всеки жител сортира собствените си боклуци и сам носи почистените и разделени суровини в местния 
център за рециклиране. Първоначално хората били неуверени в това решение, но днес сортирането на 
боклука вече е нещо нормално в ежедневието им. Местните жители казват, че постепенно с това се 
свиква и човек спира да мисли за процедурата – тя просто става естествена част от дейностите на всеки 
жител. 
В града има и магазин, известна като “кръговият”, който насърчава хората да донесат ненужни вещи, 
които да продадат. Работи се и по създаването на фабрика за преработване, която ще преобразува 
нежеланите вещи в нови дрехи и подаръци. Всички местни хора подкрепят този начин на работа и с 
ентусиазъм правят всичко за постигането на безотпадъчен начин на живот. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Момчета, ровещи по кофите: Вадим между 15 и 100 лв. на ден от цветни метали  
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5217376 
 

   
 

Текст: Събираме само цветни метали от кофите за боклук, от това се изкарват различни "надници" - 
между 15 и 100 лв. на ден. Това разказаха пред Нова телевизия две момчета, които се препитават 
основно по този начин в столичния квартал "Лозенец". Те коментират намерението дейността им да се 
санкционира с глоби до 1000 лв. като неефективна. Преследване на хората, които се прехранват само от 
боклука според младежите ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. 
Твърдят, че биха си плащали минималната глоба от 50 лв., ако са заработили тези пари през деня, но не 
виждат как някой може да им вземе нещо, което нямат като 1000 лв.  
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Ако видя вътре в кофата 5 кг метални отпадъци, за които ще взема над 30 лв., и не може да стигна до тях 
по нормален начин, ще разбия кофата, каза единият интервюиран. До такива действия според него се 
стигало, когато кофите са трудни за отваряне. Като тези, които са предназначени за разделно събиране 
например. Смяна на кофите с такива, които дават достъп до боклука, щяла да намали трошенето им.  
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

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

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/22967-Vavedzdat-bankovi-garancii-za-avtomorgite 
 

   
 

Текст: Въвежда се банкова гаранция от 15 хил. лв. за самата фирма и по 5000 лв. за всяка площадка за 
извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно 
оборудване. Промените се предвиждат в предложени от Министерството на околната среда промени в 
Закона за управление на отпадъците. 
Законопроектът, който отразява препоръките на Европейската комисия вече е пуснат за обществено 
обсъждане. Той цели  да бъде ограничен сивият сектор в търговията с вторични суровини, като спре 
нелоялната конкуренция в този бранш, гласят мотивите. 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, е 
записано още в мотивите. 
Затягат изискванията за регистрация 
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. 
С цел намаляване на шума и замърсяването, от МОСВ предлагат пунктовете за вторични суровини да 
бъдат изнесени само в промишлени или складови зони. До 1 януари 2020 г. системите за разделно 
събиране трябва да осигуряват повторно използване на не по-малко от 50% от общото тегло на 
отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло. 
 
 
Източник: nauka.offnews.bg 
 

Заглавие: От графен е създаден атомен филтър за ядрени отпадъци (видео) 
 

Линк:http://nauka.offnews.bg/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_1/%D0%9E%D1
%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B7%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_33165.html 
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Текст: Графенът може да улесни производството на тежка вода за атомните електроцентрали и така да 
направи по-евтино производството на енергия. 
Учени от Университета в Манчестър са разработили специална графенова мембрана, която ефективно 
разделя атомите на водородните изотопи. Тази технология може да се използва и за пречистване на 
ядрените отпадъци.  
Информация за разработката предоставя сайтът на Университета в Манчестър. 
Екипът е ръководен от сър Андре Гейм, получил през 2010 г. Нобелова награда за физика, за работата си 
върху графена. Той доказва, че мембраните от графен може да действат като сито, разделящо протоните - 
ядрата на водорода - от по-тежките ядра на водородните изотопи на деутерия. 
Този субатомен графенов филтър ще улесни производството на тежка вода, която се използва с хиляди 
тонове при експлоатацията на атомните електроцентрали. 
Съществуващите в момента технологии се основават на използването на деутерий, изотоп на водорода. И 
производството, и утилизирането на деутерия са енергоемки и скъпи процеси. Благодарение на новия 
суперфилтър, чиято дебелина е само един атом, изследователите са успели да отделят не само деутерия, 
но и радиоактивния тритий при пречистване на ядрените отпадъци. 
Графеновият филтър не изисква никакви специални условия. 
"Графеновият мембранен филтър е най-добрият сред съществуващите за момента, - заяви един от 
авторите на изследването Марсело Лозада-Идалго (Marcelo Lozada-Hidalgo). - "Съвсем доскоро, идеята за 
филтър, който може да филтрира частици по-малки от един атом, изглеждаше фантастично"'. Новото 
изобретение ще бъде използвано също в биологията, физиката, ядрената химия. 
 
 
Източник: dnes.dir.bg 
 

Заглавие: Екоминистърът: Рециклирането на отпадъци напредва 
 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/otpadatzi-%D0%98velina-%D0%92asileva-komentari-izbori2013-
21398096?nt=10 
 

   
 

Текст: У нас се рециклират 29% от отпадъците, което е сериозен напредък, коментира министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева.  
По думите й разделното сметосъбиране в България има добри показатели, и макар да не е най-доброто, 
което съществува в други държави, има напредък през годините, предаде БТА. 
Искаме да подпомогнем общините в усилията им да създадат общинските площадки, където да се 
събират едрогабаритни и други отпадъци, което да доведе до подобряване на управлението на целия 
поток смет, коментира Василева.  

http://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-the-finest-filter
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От МОСВ планират да подпомогнат общините и в усилията им да работят върху третирането на 
биоразградимите отпадъци, към които спадат не само зелените - от градини и дворове, но и 
хранителните.  
Те трябва да се събират разделно и възможно най-близо до източника им, посочи тя. 
Промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) вече са публикувани за обществено обсъждане в 
интернет страницата на МОСВ.  
От МОСВ информираха, че една от целите на промените в ЗУО е да се ограничат "сивия сектор" и 
нелоялната конкуренция в търговията с вторични суровини.  
Предлага се въвеждането на банкова гаранция от 15 000 лв. за фирма и по 5000 лв. за всяка площадка за 
дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване.  
Въвеждат се и глоби между 300 и 1000 лв. за всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава 
целостта, естетическия вид или запалва съдове за събиране на отпадъци.  
Целта на предлаганата санкция е да бъде подобрена ефективността на системите за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки.  
В последно време стана практика и контейнерите тип "иглу" да се унищожават като се изпразват от 
долната страна.  
Със законодателните промени се предвиждат и изисквания за местоположението на т.нар. пунктове за 
вторични суровини, които трябва да бъдат преместени от жилищните райони в промишлени или 
складови зони.  
С промените се предвижда 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. 
Целта: Нулеви отпадъци 
На европейско ниво вече беше представен новият законодателен пакет, насочен към ограничаване на 
депонирането и поставяне на акцент върху рециклирането, коментира екоминистърът.  
Според Василева страната ни има сериозна работа и ангажименти да транспонира законодателството, да 
се адаптира и да постига по-високи резултати. За целта могат да се ползват средства и по 
новата оперативна програма "Околна среда" (2014-2020 ) в размер на 560 млн. лева.  
Парите са предназначени за общините - за подобряване на системите за управление на отпадъците на 
тяхна територия.  
Ще се стремим да постигнем основната цел - отпадъкът да се преработи и оползотвори на мястото, 
където се генерира, заяви министърът. 
Крайната цел е стигане до генерирането на нулеви отпадъци, което засяга не само околната среда, но и 
икономическото развитие, коментира Ивелина Василева. По думите й това европейско законодателство 
тепърва ще се разглежда.   
 
 
Източник: nova-zagora.org 
 

Заглавие: Съобщение 
 

Линк: http://www.nova-zagora.org/node/462 
 

   
 

http://dnes.dir.bg/news/globa-kloshar-konteyner-21393148
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Текст: Уважаеми жители на населените места на територията на община Нова Загора, във връзка със 
зимния сезон и ползването за отопление на дърва, въглища и други материали, водещи до образуването 
на пепел, Ви уведомяваме следното: 
1.Съгласно чл.12, ал/3/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова 
Загора се забранява  изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала пепел. Горещата пепел 
предизвиква запалване на събраните отпадъци и запалване на сметосъбиращите автомобили, които 
обслужват съдовете. На територията на града има поставени метални  контейнери, предназначени за 
събиране на този вид отпадъци и трябва пепелта да се изхвърля в тях, или да се съхранява докато изстине 
в друг съд. 
При констатиране на гореща пепел в съда за битови отпадъци той  няма да бъде обслужен и отпадъците 
ви ще останат неизхвърлени. 
2.Забранява се в контейнерите за битови отпадъци изхвърлянето  на отпадъци от опаковки , тъй като те са 
с потенциално висок риск  за запалване като се смесят с другите отпадъци. За отпадъците от опаковки на 
територията на града има поставени жълти контейнери . 
3.Забранява се и изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци, тъй 
като могат  да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника. 
4.Задължително е използването на съдовете според тяхното предназначение: 

• използването на съдовете за битови отпадъци – само за битови отпадъци, 
• в специализираните за разделно събиране на отпадъци – да се изхвърлят само отпадъци от 

опаковки/жълти и зелени контейнери/, 
• в откритите контейнери за пепел и строителни отпадъци -  само изстинала пепел и строителни 

отпадъци от бита в количества до 1м3. 
При констатиране на нарушаване на Наредбата за управление на отпадъци, ще бъдат налагани санкции 
от упълномощените длъжностни лица. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Намаляват данъците на мездренчани за разделно събиране на отпадъци 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/64438/namaliavat-danucite-na-mezdrenchani-za-razdelno-subirane-na-
otpaduci 
 

   
 

Текст: Община Мездра предприема инициативата да намали с 30% такса смет на гражданите, които 
желаят да събират и изхвърлят разделно битовите си отпадъци, съобщиха от местната администрация. От 
управата в железничарския град обясниха, че по този начин не само ще се осигури по-лесно и качествено 
събиране на сметта, а и ще доведе до намаляване на разходите по сметоизвозването. Според техните 
данни около 200 жители събират разделно отпадъците си. 
Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, 
черни и цветни метали. Заявленията за участие могат да се закупят от „Информационен център” - Мездра, 
а срокът за подаване е до 29 януари. 
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