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Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Предлагат таван от 1000 лв. годишно за предаден скрап 
Въвеждат банкови гаранции и за площадките за рециклиране на коли и електроника 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/6/predlagat-tavan-ot-1000-lv-godishno-za-predaden-skrap.html 
 

   
 

Текст: До 100 лв. годишно ще могат да се плащат в брой на физически лица за предаден скрап и 
отпадъци, предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, подготвени от 
екоминистерството. В момента те са на етап обществено обсъждане, след което ще бъдат внесени в 
правителството и Народното събрание.  
От бранша обаче настояват лимитът да е по-голям – например до 1000 лв. годишно. Причината е, че 
сумата от 100 лв. е крайно недостатъчна, защото има много хора, чието основно препитание е събирането 
и предаването на отпадъци, се казва в позицията на Българската асоциация по рециклиране.  
В този дух е и решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), което препоръчва да се последва 
примерът на други държави от Европейския съюз, които вече са въвели подобен лимит. В Испания той е 
2000 евро, в Италия – 1000 евро, в Гърция – 500 евро.  
С по-висока разрешена от закона сума ще се намалят и изкушенията за незаконно предаване на 
материал, за да се заобиколи нормата. Това ще стимулира и събираемостта на вторичните суровини, от 
които има не само икономическа полза, но и екологична. Според бранша, ако не се вдигне лимитът има 
опасност и от „изтичане” на материал към съседните държави, в които няма изисквания за безкасово 
плащане, или той е по-голям.  
Бизнесът напомня, че рециклиращата индустрия играе основната роля в изпълнение на рамковото 
законодателство за отпадъците и осъществяване на европейските политики за преход към „кръгова 
икономика”. Този процес изисква значителни инвестиции, най-вече от частния сектор, и ще доведе до 
разкриване на нови „зелени” работни места, пише „Труд”.  
Тази година ще бъдат приети от Европейската комисия и национални ангажименти за намаляване на 
вредните емисии от всяка страна, включително и за България. А 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.  
Като цяло от бранша приветстват и подкрепят представения за обществено обсъждане проект за промени 
в закона за управление на отпадъците.  
В резултат на диалога на МОСВ с бизнеса намаляват сумите за банковите гаранции и се премахват редица 
други усложнения.  
От Българската асоциация по рециклиране подкрепят и предложеното от екоминистерството 
преместване на всички пунктове за вторични суровини в промишлени или складови зони, както и 
въвеждането на банкови гаранции за дейности със стара електроника и излезли от употреба коли.  
Гаранциите са 1500 лв. за фирма и по 5000 лв. за всяка площадка за дейности със стари коли, 
електрическо и електронно оборудване. При третирането на излезли от употреба МПС и електроуреди се 
добиват големи количества отпадъци от черни и цветни метали, което е предпоставка недобросъвестни 
лица, без разрешение за скрап, нелегално да приемат металите, като избягват изискването за банкова 
гаранция.  
С промяната се цели да се ограничи нелоялната конкуренция и сивият сектор в бранша.  

http://www.economic.bg/bg/news/6/predlagat-tavan-ot-1000-lv-godishno-za-predaden-skrap.html
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Всъщност досега законът за управление на отпадъците предвиждаше само площадките за изкупуване на 
черни и цветни метали да са извън населените места.  
Благодарение на тази мярка от близо 2300 преди 2012 г. тези площадки намаляха на около 900.  
Рязко спаднаха и кражбите на метали, а се улесни контролът от администрацията. Изненадващо обаче 
сега се предлага и допълнително утежняване за бизнеса, като новото изискване е фирмите да представят 
изричен текст в скицата на площадката, че тя е определена конкретно за дейности с отпадъци. Според 
бранша е достатъчно площадката да е разположена в промишлена зона.  
И предупреждават, че в този вид разпоредбата ще блокира възможността за извършване на дейност поне 
за година по независещи от компаниите причини, защото трябва да се промени предназначението на 
площадката и да се направи промяна на подробния устройствен план на съответното населено място.  
Затова и изискването изрично да се предупреждават площадките за вторични суровини като такива е 
безпредметно и влиза в противоречие с действащия Закон за устройство на териториите.  
Друго спорно предложение е забраната физически лица да предават скрап на фирми, които имат 
регистрационен документ за събиране на отпадъци, и то независимо дали това е срещу пари, или 
безвъзмездно. Така излиза, че няма да могат да се провеждат дори общинските кампании за събиране на 
отпадъци от домакинствата, защото лицето, което организира транспортирането им, трябва да притежава 
специално разрешение.  
  
  
 
Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: Такса клошар е лобистка! Кой е собственик на боклука?  
Омбудсмана Мая поиска глобите за ровене в кофите да отпаднат  
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/91496/taksa-kloshar-e-lobistka-koj-e-sobstvenik-na-bokluka.html 
 

   
 

Текст: Омбудсманът Мая Манолова скочи срещу готвените законодателни промени, които предвижда да 
се въведат глоби за клошарите, които се ровят в кофите за боклук, за да върнат на вторични суровини 
каквото могат. 
Хората без покрив над главата си имат крещяща нужда от подкрепа, защото статистиката е смразяваща – 
от началото на януари досега осем души са открити мъртви, вкочанени върху преспите, смята тя. 
"Вместо да им помага обаче, държавата като че ли търси още начини да ги уязви и унижи, какъвто е 
случаят с предвидените промени в Закона за управление на отпадъците“, коментира Мая Манолова, 
цитирана от пресцентъра на оглавяваната от нея институция. 
Тя изпрати становище до Министерството на околната среда и водите, изготвено след среща с 
неправителствени организации, помагащи на бездомни хора.   
В документа омбудсманът призовава ексминистърът Ивелина Василева да оттегли т.нар. глоба „клошар“, 
предвидена за нарушаване целостта на контейнерите за смет или най-малкото, да бъде заличен текстът, 
„изземва съдържанието“ им. 
Според нея недоумение буди самата мисъл, че е възможно глоби в размер от 300 до 1000 лева да бъдат 
събрани от хора, които за да оцелеят физически са принудени да ровят по кофите за смет. 
"Такива хора ако реално имат доход в размер на 1000 лева, какъвто е максималният размер на санкцията, 
няма да живеят на улицата и на практика улицата няма да е тяхно работно място“, се казва в позицията на 
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омбудсмана. 
Омбудсманът е категоричен, че бездомните хора „вършат добра работа, не само по отношение на 
разделното събиране и предаване на отпадъците, но и в посока значително намаляване на количествата 
смет подлежащи на извозване“. 
Мая Манолова отбелязва, че проблемът освен екологичен, има и социален аспект. Като възможно 
решение тя посочва създаването на общински площадки за възмездно предаване на отпадъци, при 
твърдо фиксирани цени за килограм от даден вид. 
"Освен изкупуване на вторични суровини тези общински площадки биха могли да регистрират броя на 
хората, които се препитават от тези дейности, като едновременно с това им бъде оказвана и социална 
подкрепа или помощ“, пише омбудсманът. 
Според обществения защитник,  обезпокоителна е още оповестената с проекта на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за управление на отпадъците цел на предлаганата санкция, а именно да бъдат 
спрени кражбите на отпадъци от кофите. 
"Така мотивирана, предвижданата нормативна промяна на практика поставя въпросът за собствеността 
на отпадъците. Кой е собственик на отпадъците и чия собственост реално се отнема? Отговорът на този 
въпрос гравитира между следните субекти: гражданите които са изхвърлили отпадъците, общините и 
фирмите, които се занимават с рециклиране. От така изброените субекти, безспорно, максимален 
интерес от предложените нормативни изменения биха имали единствено дружествата по сметосъбиране 
и смет извозване. Поради което намирам, че предложените промени са лобистки. Нямат нищо общо с 
екологията и няма да доведат до подобряване на управлението на отпадъците в България“, категорична е 
Мая Манолова. 
 
 
 
Източник: bager.bg 
 

Заглавие: Рекултивацията на клетки 1 и 2 на регионалното депо в Монтана ще струват близо 1,5 млн. лв. 
 

Линк: http://bager.bg/рекултивацията-на-клетки-1-и-2-на-регионалното-депо-в-монтана-ще-струват-
близо-15-млнлв-news403.html 
 

   
 

Текст: Обединение Депо Монтана, съставено от "Алфасист инженеринг" ООД и "Главболгарстрой" АД ще 
изпълни рекултивацията на клетки 1 и 2 на регионално депо за неопасни отпадъци – Монтана. Договорът 
е на стойност 1 470 430.76 лв. без ДДС и е от края на м. декември миналата година. 
Рекултивацията се състои от два етапа - техническа и биологична. Техническата обхваща дейности по 
предепониране на отпадъците, подравняване на площите, изпълнение на дренажна и газ събирателна 
система. Биологичната рекултивация има за цел окончателното възстановяване на нарушения терен като 
естествен природосъобразен ландшафт. 
Общо шест оферти бяха подадени за участие в процедурата, обявена от община Монтана, която се очаква 
да бъде извършена в рамките на шест месеца. 
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Източник: Profit.bg 
 

Заглавие: Правят центрове за ремонт на битови уреди с евро пари  
 

Линк: http://profit.bg/news/Pravyat-tsentrove-za-remont-na-bitovi-uredi-s-evropari/nid-147488.html 
 

   
 

Текст: 44.5 млн. лв. от общия бюджет на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., който е 563 
млн. лв., ще отидат по оста за изграждане на центрове за ремонт на битови електроуреди. 
Целта е те повторно да влязат в употреба, а да не се превърнат в отпадъци, които замърсяват околната 
среда. С парите от ЕС ще може да се финансират и свързани с ремонтите дейности. 
Една от целите на мярката по ОП "Околна среда" е да се улесни достъпът на гражданите до центрове за 
подготовка за повторна употреба, т.е. за ремонт за електроуреди като печки и хладилници. В резултат 
хората по-често ще избират да поправят старата си кафе машина, сешоар или прахосмукачка, вместо да 
купуват нови. 
Сега при разваляне на малки домакински електроуреди трудно се намират майстори и хората 
предпочитат да ги хвърлят и да напазаруват отново, посочва вестник "Стандарт". 
За финансиране по програмата ще могат да кандидатстват общините и бизнесът, заявиха за "Стандарт" от 
Министерство на околната среда и водите. Ясно е, че средства ще се дават за ремонт на стари 
електроуреди, а не за гаранционно обслужване на нови. 
Бенефициентите по процедурата сами ще трябва да намерят терените, върху които ще изградят новите 
центрове, както и да уредят собствеността върху земята. За експлоатацията на центровете за ремонт на 
електроуредите ще се издава документ съгласно законодателството по управление на отпадъците, за да 
се гарантира качеството на услуга, която ще предлагат. 
 
 
 
Източник: bg.checkonline4you.com 
 

Заглавие: Щъркелите вече не мигрират заради сметищата 
 

Линк: http://bg.checkonline4you.com/shtarkelite-veche-ne-migrirat-zaradi-smetishtata/ 
 

   
 

Текст: В ново изследване, публикувано в научното списание Science Advances, се говори за ролята, 
която  присъствието на човешката дейност може да има върху миграционното поведение на белите 
щъркели. 
Учени от Института по орнитология  Макс Планк в Германия са установили, че човешкото влияние може 
да се разпространява на тези спирки,  които птиците правят по пътя им към по-топлите страни, на 

http://profit.bg/news/Pravyat-tsentrove-za-remont-na-bitovi-uredi-s-evropari/nid-147488.html
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тяхната  продължителността и дори на пълен отказ от продължаване на маршрута в полза на това да 
прекарат  цялата зима, хранейки се на сметищата. 
Благодарение на своите изследвания учените са били в състояние да потвърдят хипотезата, че колкото 
по-малко енергия изразходват птиците, толкова по-големи са  техните шансове за оцеляване по време на 
миграция.  
Очевидно е, че птиците са станали стратези, когато става въпрос за свеждане до минимум на разходите за 
енергия. 
Може би   поради тази причина  щъркелите  все  повече предпочитат да се откажат от миграцията за да се 
хранят на сметищата.  Така, например, това се е случило с белите щъркели от Югозападна Германия, 
които прекъснели  пътуването си до Мароко. 
Въпросът доколко добра или лоша е тези тенденция за птиците, остава отворен. 
 
 
 
Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: Камион и багер купува община Перник 
 

Линк: http://m.standartnews.com/regionalni/kamion_i_bager_kupuva_obshtina_pernik-319562.html 
 

   
 

Текст: Перник предвиждат през тази година да се закупят багер и камион за нуждите на общината. 
Намерението е заложено в плана за капиталови разходи през 2016 г. Камионът трябва да е самосвал над 
5 т и за него са предвидени 60 хил. лв. Комбинираният багер, който възнамерява да купи общината, ще 
трябва да е на стойност 120 000 лв. За техниката вече чакат по списък малките кметства, които ще я 
използват за почистване на дерета и премахване на нерегламентирани сметища. За доставка на 
машините ще бъде обявена обществена поръчка веднага след приемането на бюджета за тази година от 
Общинския съвет. Това ще стане на извънредно заседание в тази сряда. 
Общата рамка е 52 803 736 лв. Общината е на второ място в страната по стари задължения с около 30 
милиона натрупани дългове. 
 
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: КЗК глоби кмета на Банско с 43 хиляди заради обществена поръчка за събиране на смет 
Санкцията е в размер на 1% от стойността на договора  
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/24225-KZK-globi-kmeta-na-Bansko-s-43-hilyadi-zaradi-
obshtestvena-porachka-za-sabirane-na-smet 
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Текст: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби кмета на Банско Георги Икономов с 43 хил. 
лева заради неправилно възложена обществена поръчка за събиране на смет. 
Санкцията е в размер на 1% от стойността на договора за извършване на услуги по транспортиране на 
смесени битови отпадъци и био отпадъци, метене на улици, тротоари, площади и други обществени 
обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, зимно снегопочистване и поддържане на вътрешната 
улична мрежа на населените места в община Банско, възложена на фирмата "Евро Импекс - Банско" с 
очаквана обща стойност от 4.3 млн. лева. 
На 9 октомври миналата година Върховният административен съд отмени решението за класиране и 
избора на изпълнител за поръчката. Глобата на Икономов идва съобразно разпоредбите на съда. 
Максималната предвидена санкция, която можеше да получи кметът, е в размер на 10% от очакваната 
обща стойност на договора, но от КЗК считат, че тъй като предметът на обществената поръчка включва 
снегопочистване, което е от голямо значение за общината и е неотложно, са налице смекчаващи 
обстоятелства. 
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: 26-годишен рецидивист остава за постоянно в ареста за кражба от трафопост 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/64193/26-godishen-recidivist-ostava-za-postoyanno-v-aresta-za-krajba-
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Текст: Илиян Ангелов от тетевенското село Голяма Брестница остава за постоянно в ареста, реши 
Ботевградският районен съд. Ангелов е един от четиримата мъже, които на 18 срещу 19 януари ограбиха 
трафопост на ЧЕЗ в правешкото село Своде. Нанесената щета на електроразпределителното дружество е 
за 7500 лева, а четиримата апаши си поделили по 58 лева, след като предали медта, извадена от 
трансформатора,  в пункт за вторични суровини в село Торос. 
Прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане на Илиян Ангелов, тъй като престъплението е 
извършено в условия на тежък рецидив. Ангелов многократно е осъждан за различни престъпления, в 
това число и кражби. Обвинението, което му е повдигнато за поредната кражба, предвижда затвор от 3 
до 15 години. 
Пред съда 26-годишният мъж призна вината си, каза, че съжалява и поиска по-лека мярка – домашен 
арест или подписка. Като мотив изтъкна, че е баща на 4 деца и трябва да се грижи за прехраната им. 
Останалите трима участници в кражбата са установени, предстои да им бъде повдигнато обвинение. Те 
не са криминално проявени, съобщиха от полицията. 
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