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Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Бизнесът предлага лимит до 1000 лв. кеш на година за вторични суровини 
 

Линк: http://petel.bg/m/index.php?action=view&id=140866&opinion= 
 

   
 

Текст: Българска асоциация по рециклиране (БАР) приветства представянето за обществено обсъждане 
на проекта за изменение на Закона за управление на отпадъците и приема проекта като стъпка в 
подкрепа на устойчивото развитие на рециклиращия сектор в страната, пише в прессъобщение на 
асоциацията до медиите. 
В него се казва още: 
Намираме за положителни предложените промени в посока на облекчаване на финансовата тежест за 
бизнеса, в частност – намаляването на банковите гаранции за извършване на дейности с определени 
отпадъци и намаляването на размера на някои санкции. 
БАР подкрепя и предложеното от Министерството на околната среда и водите за въвеждане на банкова 
гаранция за дейности със стара електроника и излезли от употреба МПС, както и преместването на 
пунктовете за вторични суровини в промишлени или складови зони. 
Проектозаконът акумулира големи очаквания в рециклиращия сектор в момент, в който индустрията е 
изправена пред трудни икономически условия. Оценяваме намаляването на административната и 
финансовата тежест като стъпка напред, но въпреки това е необходимо да се направи повече, пише 
24chasa.bg. 
Необходимо е в проектозакона да се оптимизират няколко текста, включително и да се отразят по-пълно 
препоръките на Комисията за защита на конкуренцията от Решение № 220/2015 г., свързани с 
безкасовото плащане (чл. 38, ал. 1) и за предаването на отпадъци от домакинствата на всички възможни 
субекти (и частни, и публични), намаляването на административната тежест за сектора, в т.ч. и във връзка 
с регулаторните режими за отпадъци и регулаторния режим за т.нар. край на отпадъка. 
БАР предостави становището си на МОСВ, като основните предложения в проектозакона, които следва да 
бъдат редактирани, са следните: 
1. Дейностите с отпадъци могат да се извършват по два начина – с Разрешение, когато дейността се 
осъществява на площадка или чрез Регистрационен документ, когато само се събират отпадъци и се 
предават на чужда площадка. 
Необяснимо защо се предлага физическите лица да не могат да предават скрап на фирми, които имат 
Регистрационен документ за събиране на отпадъци, независимо дали сделката е възмездна или 
безвъзмездна. 
Така няма да могат да се провеждат дори общинските кампании за събиране на отпадъци от 
домакинствата, тъй като за да може да се организира каквато и да е кампания по събиране и 
транспортиране на отпадъци, лицето на първо място трябва да притежава регистрационен документ за 
тези дейности. Осигуряването на възможност за предаване на този вид отпадък и на лица с 
регистрационен документ, ще бъде стъпка в посока пълно отразяване на изискванията на директивата за 
отпадъците и ще осигури равен достъп до отпадъците и адекватна законодателна рамка на извършването 
на дейности с тях, каквато в момента съществува и за останалите видове отпадъци. 
2. Досега Законът за управление на отпадъците изисква площадките за метални отпадъци да се намират в 
производствени и складови зони, т.е. от няколко години вече няма скрап площадки в жилищните райони. 
Благодарение на това площадките намаляха от 2300 бр. на около 900 бр., съответно рязко намаляха 
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кражбите на черни и цветни метали и се улесни контролът от страна на администрацията. 
Изненадващо се предлага допълнително утежняване на бизнеса, като новото изискване е фирмите да 
представят изричен текст в скицата на площадката, че тя е определена конкретно за дейности с отпадъци. 
Ние считаме, че е достатъчно площадката да е разположена в промишлена зона, защото е важно 
жилищните и смесените зона да са свободни от площадки за отпадъци. 
В този си вид разпоредбата в проектозакона представлява административна бариера и ще блокирала 
възможността за извършване на дейност поне за година по независещи от компаниите причини, тъй като 
трябва да се промени предназначението на площадката и да се направи ПУП (промяна на подробния 
устройствен план на съответното населено място). 
3. Според сега действащия Закон за управление на отпадъците на гражданите не може да се плаща в 
брой, т.е. касово. 
Новите предложения допускат изключение, но в незначителен размер – 100 лв. на година. 
Това е крайно недостатъчно, тъй като има много хора, чието основно препитание е събирането и 
предаването на отпадъци. 
В тази посока в решението си Комисията за защита на конкуренцията счита, че би било удачно да се 
последва примера на някои държави от Европейския съюз, в които има установен лимит на плащанията в 
брой. Такива лимити съществуват в Испания – 2000 евро, в Гърция – 500 евро, Италия – 1000 евро, 
независимо от вида на субекта (физическо или юридическо лице). С цел да се увеличи събираемостта на 
вторични суровини, от които има както икономически, така и екологични ползи за страната, е 
необходимо да се въведе по -голям лимит за безкасово плащане, например от 1000 лв. годишно, като по 
този начин ще се предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата. По -
високият лимит ще осигури и избягване на „изтичането“ на материал към съседни държави, в които няма 
изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям. 
Рециклиращата индустрия, в която са ангажирани и предприятията за събиране и за третиране на 
отпадъците, играе основна роля в изпълнение на рамковото законодателство за отпадъци и 
осъществяване на европейски политики, в т.ч. и прехода към кръгова икономика. Този процес е 
предизвикателство и ще изисква значителни инвестиции най-вече от страна на частния сектор, като 
същевременно ще създаде по - голяма заетост и повече възможности за бизнес. Индустрията осигурява 
така необходимите работни места, в т.ч. „зелени работни места“ и инвестиции, като същевременно 
минимизира въздействието върху околната среда и вредните емисии в околната среда. Само при 
рециклирането на стоманен скрап се спестяват до 64 % от въглеродните емисии във въздуха, в сравнение 
с първичното производство и използване на природни суровини. 
Време е да признаем огромните ползи, които рециклирането има за околната среда и обществото по 
отношение на намаляване на въглеродните емисии и използването на природните ресурси, и те да бъдат 
пренесени в законодателството, за да се оптимизира използването на вторични суровини. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: По-лесно ще рециклират отпадъци в няколко общини в Североизточна България 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/po-lesno-shche-retsiklirat-otpadtsi-v-nyakolko-obshchini-v-severoiztochna-
blgariya 
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Текст: До 30 % по-малко отпадъци за рециклиране ще попадат в шуменското сметище, след като 
заработи инсталацията за сепарирането им. Система ще отделя полезния отпадък от сметта на общините 
Шумен, Смядово, Велики Преслав, Нови пазар и Каспичан. 
Досега за разделното събиране на отпадъците се разчиташе предимно на желанието на хората да 
изхвърлят в цветните контейнери хартия, стъкло и пластмаса. В Община Каспичан практиката показва, че 
отпадъци за рециклиране попадат и в общите контейнери. Вече няма да е така, защото сепариращата 
инсталация ще отделя всеки полезен отпадък от тях. 
Милен Минчев, заместник-кмет на Община Каспичан: "С тази площадка се решават част от изискванията, 
които са поставени от закона за разделно събиране на отпадъците. Реално тук ще се сепарират 
различните видове отпадък, което ще доведе до ефект за околната среда". 
Инсталация ще преработва целия смесен битов отпадък, който сега се изхвърля на шуменското сметище. 
Всеки ден 12 камиона ще доставят отпадък за работата на сепариращата система. 
Александър Иванов, управител на инсталацията за сепариране на отпадък: "Задачата ни е на 35 000 тона 
на година. Това означава, че ако успеем да намалим 30-35 % поне 10 000 -12 000 тона ще намалее". 
Разходите за преработка няма да доведат до увеличение на такса смет. Те остават за сметка на 
сепариращата фирма, която ще продава отпадъка за рециклиране. 
 
 
Източник: port-burgas.bg 
 

Заглавие: Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван актив – 
10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24 
 

Линк: http://port-burgas.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4/ 
 

   
 

Текст: Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на 
основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за 
продажба като скрап на бракуван актив – 10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24, с теоритечно тегло, 
собственост на дружеството. 
Търгът ще се проведе на 28.01.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на 
„Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. 
Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – 
стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, 
платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 26.01.2016 г. включително. 
Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 27.01.2016 г. 
Ден и място за повторно провеждане на търга: 15.02.2016 г. от 10 ч. в заседателната зала на 
административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. 
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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Областният управител на Кърджали върна за ново обсъждане такса битови отпадъци 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1248504 
 

   
 

Текст: Областният управител на Кърджали Илия Илиев е върнал за ново обсъждане Решение от 
декемврийското заседание на ОбС Кърджали, с което се правят промени в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите. Това съобщиха от областната администрация. 
От там уточниха, че промените касаят определянето на такса битови отпадъци. Според новоприетите 
текстове, годишният размер на таксата следва да се определя според количеството смет, събирана в 
съответните съдове за отпадъци и съобразно определената честота на извозването им за годината. Когато 
не може да се определи какво е количеството отпадъци за всеки отделен имот, таксата се определя на 
база квадратен метър разгърната застроена площ на сградите.  
Един от мотивите за връщане на решението е, че Общинският съвет е предвидил алтернативни способи 
за определяне на таксата, но не му е предоставена възможност за преценка кой от тях да бъде приложен. 
Формирането на такса смет на база квадратен метър площ я превръща в данък, а това противоречи на 
понятието за такса, която се заплаща за реално предоставена услуга, се казва още в заповедта. Частна 
фирма вече пусна друга инсталация за преработка на строителни отпадъци край регионалното депо. Така 
се облекчават запълнените клетки и се намаляват таксите за депониране от 24 лв./т на 8 лв. тона. Без 
сепаратора такса смет трябва да скочи двойно заради отчисленията на общината за МОСВ. Според 
националната програма за управление на отпадъците общината трябва да има регионална система за 
боклука и инсталация за третирането му. 
  
 
Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: Община Благоевград иска над 14 млн. лева заем за изграждане на депото за отпадъци в село 
Бучино 
 

Линк:http://infrastructure.bg/news/2016/01/11/2683380_obshtina_blagoevgrad_iska_nad_14_mln_leva_za
em_za/ 
 

   
 

Текст: Община Благоевград кандидатства пред ПУДООС(Предприятието за управление на дейностите по 
околна среда) за отпускане на финансов ресурс във връзка с изграждане на депото за твърди битови 
отпадъци в село Бучино, информират от пресцентъра на общината. 
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Размерът на средствата е 14 798 974,84 лева, които ще бъдат използвани за изграждане на външни 
връзки, приемна зона – инфраструктура, приемна зона – сгради и съоръжения, почистване на терена от 
старите отпадъци, зони за депониране – Клетка 1, Клетка 2 и Клетка 3, управление на водите – инфилтрат, 
управление на води – чисти води, контрол и мониторинг, както и корекция на Бучинското дере. 
В края на 2015-та Община Благоевград внесе проекта за изграждане на регионално депо за отпадъци в 
ПУДООС.  Проектът е на стойност 26 млн. лева и ще бъде изпълнен на два етапа. 
Първият етап възлиза на стойност около 11 млн. лева. Той включва изграждане на първа клетка на 
депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени 
отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. 
Депото  ще преработва  отпадъците на общо пет общини - Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и 
Бобошево. С изграждане на съоръжението, всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат 
третирани по безопасен за околната среда начин. Очаква се депото да бъде изградено до средата на 
годината.  
С построяване на регионалната система за управление на отпадъци в срок, ще отпаднат санкциите за 
Общината, която ще може да се възползва и от мерките за компостиране . 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Община дава по 100 бона годишно заради бунищата си 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/64767/obshtina-dava-po-100-bona-godishno-zaradi-bunishtata-si 
 

   
 

Текст: Близо 100 000 лв. дава всяка година община Бяла Слатина за разчистване на нерегламентирани 
сметища на територията на града и селата в региона, заяви кметът Иво Цветков. Той призова гражданите 
да бъдат съвестни и да изхвърлят боклуците си на определените места.  
„Призовавам всички да събираме разделно рециклируемите отпадъци - пластмаса, хартия и стъкло, като 
ги поставяме в цветните пластмасови контейнери или ги предаваме в изкупвателните пунктове. Нека 
възпитаме в семействата си културата и навика за разделното събиране. Всяка година общината 
изразходва около 100 хил. лв. за почистване на нерегламентираните сметища. Можем да си спестим тези 
разходи, ако имаме съзнанието и отговорността, да не изхвърляме отпадъците си безразборно“, изтъкна 
градоначалникът.  
Общинската администрация е създала ефективна организация за сметосъбирането и сметоизвозването 
на битовите отпадъци във всички населени места. Ежедневно се събират и извозват около 20 т битови 
отпадъци от територията на цялата община.  
„Ежегодно увеличаваме броя на съдовете за смет. През 2015 г. закупихме 405 кофи тип „Мева” и 38 
контейнера тип „Бобър”, а през т.г. сме предвидили закупуването на още 500 кофи и 200 контейнера“, 
казаха от местната управа.  
 
 
Източник: ndk.bg 
 

Заглавие: НДК Е ДОМАКИН НА ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА НА БНТ 2 
 

Линк: http://www.ndk.bg/news/ndk-e-domakin-na-patuvashta-izlozhba-na-bnt-2-2230-1 
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Текст: Изложбата с фотографии „Събитията на зрителите през 2015”, запечатала най-интересните новини 
- дело на зрителите и репортерите на БНТ2, бе открита днес в Националния дворец на културата (НДК), 
където ще остане до 18 януари, преди да продължи своеобразното си турне. 
Главният продуцент на новините на БНТ 2 Мариета Фидосиева, зам.-кметът на Столична община д-р 
Тодор Чобанов и водещата Филипа Иванова, които бяха поздравени от директора на НДК Мирослав 
Боршош, представиха експозицията. 
За втора поредна година БНТ2 събира в снимки и текст най-интересните събития, моменти и разкрития на 
своите репортери и зрители в фото обзор на случилото се през изминалите 12 месеца. 
Кадрите показват разрастването на кампанията на новините на БНТ2 “Купувам българско” и приноса й 
към по-лесния достъп на българските производители до търговските вериги, както и редица репортерски 
разкрития през годината: схемата за продажба на органи в сайтове за колективно пазаруване; 
незаконните автогонки в София и страната; фалшивите продукти в магазините; незаконните сметища и 
много други. 
Изложбата тръгна от Русе на 14 декември и след това ще премине през всеки един от регионите, където 
БНТ2 има центрове - Пловдив, Варна и Благоевград. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Две кражби през почивните дни 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-20153.html  
 

   
 

Текст: На 08 януари в 11,16 часа в РУ – Казанлък е получен сигнал от 59-годишен мъж от град Казанлък, 
който заявил, че за времето от 16,30 ч. на 02 януари до 09,30ч. на 08 януари неизвестен извършител, след 
като взломил две входни врати на вила и пристройка към нея, намиращи се в местността „Бял камък”, в 
землището на село Овощник, извършил кражба на ръчна количка от поцинкована ламарина.  
На 08 януари в 11,11 часа в РУ – Казанлък е получен сигнал за извършена кражба на проводник в 
землището на град Гурково. На място е установено, че неизвестен извършител, след като изкопал 12 
дупки, отнел 150 метра проводник, собственост на „БТК”ЕАД. 
По случаите са образувани досъдебни производства. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Кражби на инструменти и домашна ракия в Добрич 
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1542723 
 

  
 

Текст: Две кражби са регистрирани в Добрич в неделния ден, информират от полицията. 
43-годишен добричлия е подал сигнал да кражба на строителни и ел. инструменти, 30 м. меден кабел и 
два чифта мъжки маратонки. Вещите са били в стопанска постройка към дома му в Добрич. 
Извършителите са проникнали в помещението, като срязали телена ограда на съседен имот и разбили 
входната врата. 
При втората кражба от избено помещение са задигнати 80 литра домашна ракия от различни видове, 
които 45-годишният собственик съхранявал в 10-литрови туби от минерална вода. Кражбата е станала за 
времето от 23.00 часа на 7 януари до 10.30 на 10-ти. Крадецът е разбил входната врата на помещението. 
По двата случая са образувани досъдебни производства. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Задържаха под стража двама рецидивисти 
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/krimi-4/zadrzhaha-pod-strazha-dvama-recidivisti-1934  
 

   
 

Текст: Със съдебно постановление на Съда в Казанлък, под стража са задържани двама рецидивисти. 
Съобщението е на Пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив. 
Мярката е взета по искане на Районната прокуратура в града. Двамата крадци са задържани заради 
серията от домови кражби, които са извършили, в периода от 20 октомври до края на декември миналата 
година.  
Чрез различни методи, свързани основно с разрушаване на имущество и взлом, те са прониквали в 
няколко къщи, откъдето са задигнали хранителни продукти, електрически уреди, кабели, домакинска 
посуда и дрехи. Извършителите на кражбите са Бисер С., на 27 г. и Димитър И., на 37 г. Установени са като 
извършители на престъпленията на 6 януари 2015 година и незабавно са били задържани за срок до 72 
часа с постановление на Районна прокуратура – Казанлък.  
До момента Бисер С. е осъждан шест пъти, а Димитър И. - три пъти, като и двамата са изтърпели 
наказание „лишаване от свобода“. 
И двамата са привлечени като обвиняеми за кражби, извършени при условията на опасен рецидив – 
престъпление по чл.196 ал.1 т.2 във връзка с чл.195 ал.1 т.3 във връзка с чл.29 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 
във връзка с чл.1, във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс. 
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