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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4284 
 

 
 

Текст: Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се 
намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в 
сектора. 
Законопроектът предвижда да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се банкова 
гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни 
средства. Досега такова изискване в ЗУО не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната 
конкуренция. Освен това, при предварително третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество 
черни и цветни метали. 
Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, 
едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи 
имуществена санкция. 
Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговци или 
брокери, с което се отстранява пропуск в сега действащия закон. Допълват се и основанията за 
прекратяване на регистрацията като търговец или брокер. 
Промените в ЗУО създават условия за по-добро управление на отпадъците, а от там и до предотвратяване 
на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Въвеждат се разпоредби, 
свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват 
бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на 
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева се срещна с посланика на Азербайджан Наргиз Гурбанова 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4285 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с посланика на Република 
Азербайджан Н. Пр. Наргиз Гурбанова. Целта на визитата бе да се обсъди подготовката на посещението 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4284
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на азербайджанския министър на екологията и природните ресурси Хюсейн Багиров в България в 
периода 27-30 юни 2016 г. 
Като теми от взаимен интерес бяха очертани управлението на отпадъците, на защитените територии, на 
водите, изменението на климата и екологичните измерения на офшорни проекти за добив на 
хидровъглероди. 
Посещението се организира в контекста на подписната през ноември 2015 г. от двамата министри 
Двугодишна работна програма за прилагане на Меморандума за разбирателство между Правителството 
на Република България и Правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на 
опазването на околната среда. 
 
 
Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Лимит до 100 лева на година за онези, които предават за рециклиране черни и цветни метали  
 

Линк: http://novinite.bg/articles/110883/Limit-do-100-leva-na-godina-za-onezi-koito-predavat-za-
reciklirane-cherni-i-cvetni-metali 
 

 
 

Текст: Това, което предвижда новият законопроект е и даване на възможност на физически лица да 
предават отпадъци от черни и цветни метали, съгласно препоръката на Комисията за защита на 
конкуренцията. Едно лице в рамките на година може да получи заплащане не повече от 100 лв. за 
предавани отпадъци. Това каза министърът на околната среда Ивелина Василева, предаде репортер на 
БГНЕС. Това е отразяване на препоръките на КЗК. Това е касово разплащане, като разбира се прилагат 
всички разпоредби за проследяване на произхода на отпадъците, деклариране на произход и контрол 
върху операторите. Елементи на критичната инфраструктура не е позволено да бъдат предавани от 
физически лица и се прилагат санкции. Това са например и релси от жп-инфраструктура, електрически 
кабели, мантинели или метални части от пътната инфраструктура, шахти и др. Междувременно, днес 
кабинетът гласува да предложи промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се 
намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в 
сектора. Сред допълненията са т. нар площадки за вторични суровини. Те могат да бъдат разполагани 
извън жилищните райони в промишлените зони на населените места. Само общините имат право да 
разполагат в рамките на жилищните райони такъв тип площадки. Целта е да се елиминират тези рискове, 
които се създават за здравето на хората, замърсяванията, шумът и да има ясен регламент, който досега 
беше приложим само за площадките за отпадъци от черни и цветни материали. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Бизнесът, еколози и властта в Германия се споразумяха за ядрените отпадъци 
Операторите на атомни електроцентрали трябва да внесат средства в държавен фонд на 
стойност 23,3 млрд. евро 
 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/biznesyt-ekolozi-i-vlastta-v-germaniia-se-sporazumiaha-za-
iadrenite-otpadyci-215916/ 
 

http://novinite.bg/articles/110883/Limit-do-100-leva-na-godina-za-onezi-koito-predavat-za-reciklirane-cherni-i-cvetni-metali
http://novinite.bg/articles/110883/Limit-do-100-leva-na-godina-za-onezi-koito-predavat-za-reciklirane-cherni-i-cvetni-metali
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Текст: След месеци преговори в Германия бизнесът, природозащитниците и властите постигнаха 
споразумение за финансирането на прехода от ядрена към зелена енергия, съобщи бизнес 
всекидневникът Handelsblatt. 
Операторите на атомни електроцентрали (E.ON, RWE, EnBW и Vattenfall) ще могат да се освободят от 
задължения по временното и постоянното съхранение на ядрените отпадъци, като внесат средства в 
държавен фонд на стойност 23,3 милиарда евро. 
Мярката е била одобрена единодушно от 19-те членове на т.нар. Атомна комисия. 
Припомняме, че в предишния си мандат правителството на Ангела Меркел реши да се откаже поетапно 
от ядрената енергия, като решението беше провокирано от земетресението и последвалото цунами във 
Фукушима през 2011 г., което доведе до голяма авария в едноименната АЕЦ.  
Сумата се основава на заделените суми от страна на компаниите (17,2 милиарда евро) и включва рискова 
премия от 6,14 милиарда евро, която да покрие допълнителни разходи. Именно тази премия беше обект 
на спорове, като концерните настояваха за по-ниска сума, а някои членове на комисията – за по-висока. 
Рисковата премия е изненадващо малък дял (35%) от вече съществуващите заделени средства. 
Представителите на природозащитните организации в комисията настояваха тя да е 50%. 
Самото демонтиране на атомните централи и транспортът на отпадъците се поема от самите компании, 
като изчисленията показват, че тези дейности ще струват около 19,7 милиарда евро. По информация на 
списание „Шпигел“ концерните трябва да внесат допълнителните милиарди във фонда до 2022 г. 
Според комисията с договорения фонд би могла да се запълни дупката между заделените суми на 
концерните и действителните разходи за съхранението на ядрените отпадъци при условие, че 
процедурите се задействат сега. 
Самата тема за ядрените отпадъци обаче ще дойде на дневен ред едва през 2050 г., а парите в 
държавния фонд може да се инвестират, за да има лихва. 
Според изявлението на комисията е постигнат добър компромис. „Гарантирано е финансирането на 
ядрения преход, без засегнатите концерни да бъдат доведени до фалит, защото тогава тежестта щеше да 
падне върху данъкоплатците. Компаниите не промениха достатъчно бързо бизнес моделите си съобразно 
и от години страдат от ефектите на една екзистенциална криза“, смята комисията. 
Властите в Берлин създадоха Атомната комисия миналата есен със задачата да изготви план за 
финансиране на прехода от ядрена към зелена енергия. Членовете на панела са представители на 
властите, на най-големите партии, както и на природозащитните и индустриални организации. 
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Държавата облекчава бюрокращината в бизнеса с отпадъци 
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/703541 
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Текст: На днешното си заседание правителството предложи промени в Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), с които се намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри 
условия за лоялна конкуренция в сектора. 
Предвижда се да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което 
отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се и банкова гаранция за 
дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. 
Досега такова изискване в закона не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция. 
Актуализират се и разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допускат натрупвания на наказателни норми за маловажни нарушения. 
Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговци или 
брокери, с което се отстранява пропуск в сега действащия закон. 
 
 
Източник: dnes.dir.bg 
 

Заглавие: Сложиха таван от 100 лв. върнати вторични суровини на година 
 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/%D0%98velina-%D0%92asileva-metali-vtorichni-surovini-zacona-upravlenie-
otpadacite-22443423 
 

 
 

Текст: Физически лица отново ще могат да предават на вторични суровини битови отпадъци от черни и 
цветни метали, реши Министерски съвет и сложи таван на полученото.  
Правителството прие проект за промени в Закона за управление на отпадъците. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обясни, че с поправката, която дава право на 
физическите лица да предават метални отпадъци е по препоръка на Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК).  
Поставя се обаче ограничение за възнаграждението. 
Едно лице в рамките на година може да получи заплащане за предаване на отпадъци не повече от сто 
лева. Прилагат се всички разпоредби за проследяване произхода на отпадъците, деклариране на 
произход и контрол върху операторите, обясни министърът. 
Физическите лица ще могат да предават отпадъци само от бита, но не и от критичната инфраструктура, 
предвижда още поправката. 
"Стари тигани и тенджери могат да предават, но не може да си помисли за това да предава релси от 
железопътната инфраструктура, кабели от инфраструктурата, която е свързана с 
електроразпределението, мантинели, метални части от пътната инфраструктура, шахти. Това не е 
позволено", подчерта Василева.  

http://dnes.dir.bg/news/%D0%98velina-%D0%92asileva-metali-vtorichni-surovini-zacona-upravlenie-otpadacite-22443423
http://dnes.dir.bg/news/%D0%98velina-%D0%92asileva-metali-vtorichni-surovini-zacona-upravlenie-otpadacite-22443423
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Тя посочи, че се подкрепят и предложенията за промяна в Наказателния кодекс за криминализиране на 
тези нарушения, защото при подобни действия може да бъде заплашен животът и здравето на хората.  
Ако приемат елементи от критична инфраструктура, операторите ще бъдат лишавани от разрешителни. 
Въвежда се и ясен регламент за така наречените площадки за вторични суровини, като те вече ще се 
разполагат само в промишлените зони на населените места. 
По думите на Ивелина Василева само общините имат правото да разполагат в рамките на жилищните 
райони такъв тип площадки. Целта е да се елиминират рисковете, които се създават за здравето на 
хората. 
Има и промени в санкциите, които отразяват препоръките на КЗК. 
Комисията излезе със становище, че в някои случаи те са прекомерни.  
По препоръка на КЗК се прецизира практиката за едно нарушение да се прилагат няколко наказания - 
отнемане на банкова гаранция, отнемане на право за работа на оператора и налагането на имуществена 
санкция. 
КЗК препоръча пропорционално действие от страна на контролните органи и  равнопоставеност на 
операторите на пазара.  
Ще се санкционират и вандалските прояви, свързани с изгаряне и увреждане на контейнери.  
 
 
Източник: tvevropa.com 
 

Заглавие: Кабинетът предлага физически лица отново да могат да връщат метални отпадъци на 
вторични суровини 
 

Линк: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/115448 
 

 
 

Текст: Правителството прие поправки в Закона за отпадъците, които предвиждат отпадане на 
ограничението физически лица да не могат да връщат метални отпадъци на вторични суровини. 
Предвижда се обаче всеки да може да получава най-много до 100 лева на година от пунктовете за 
събиране на черни и цветни метали. 
В съответствие с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията, правителството предлага 
физическите лица отново да могат да връщат черни и цветни метнали на вторични суровини. В момента 
това е забранено от Закона за отпадъците. Промените, които трябва да бъдат гласувани от депутатите, 
няма да дадат неограничена възможност на гражданите да връщат непотребните си метални вещи.  
Физическите лица обаче няма да могат да връщат на вторични суровини вещи, които са били част от 
публични съоръжения.  
Предлаганите от правителството промени дават правомощия на общините да решават дали в жилищни 
сгради могат да се отварят пунктове за вторични суровини или не.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Обмислят намаление на такса битови отпадъци в селата Рилци и Бело поле 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1571495 
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Текст: Жителите на село Рилци изразиха своето несъгласие за повишаване на местните данъци и такси за 
имотите на селото. Те заявиха недоволството си по време на сесията на Общински съвет - Благоевград. 
Община Благоевград реши да обмисли намаление на промилите на такса битови отпадъци в селата 
Рилци и Бело поле, както и увеличение на данъка за недвижими имоти на територията на цялата община 
от следващата година. 
Кметът Камбитов коментира, че в бюджета на Общината за тази година е заложено изграждане на 
водопровод и канализация на половината от главната улица в село Рилци, а през следващата година ще 
бъде завършена и другата част от водопровода. 
Малко по-рано на сесията общинските съветници отказаха да гласуват отпадането на няколко паркоместа 
от обхвата на синята зона в града. Предложението относно изменение на Наредбата за опазване на 
общинската собственост и обществения ред на Община Благоевград бе внесено от лидера на ВМРО 
Георги Васев. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: 230 доброволци изнесоха тонове отпадъци от Долна баня, заличиха 2 незаконни сметища 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/04/27/230-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Традиционната предпразнична кампания „Да изчистим Долна баня заедно“ стартира в курортната 
община. В предвеликденската инициатива се включиха общо 230 доброволци. 
Масово бе участието на служителите от общинската администрация, общинските съветници от местния 
парламент, работниците от общинската фирма „Долна баня строй“, ВиК, от Домашния социален патронаж 
и кухнята, учителите и служителите от СОУ „Неофит Рилски“, ПГ „Христо Ботев“ жените от пенсионерския 
клуб „Надежда“ и др. 
Предпразнично на централния площад и на новия спортен комплекс бяха засадени стотици пролетни 
цветя, които ще красят рилския град. Почистени бяха градският парк, парка на младежкия дом и парка 
при минералната баня, тревните площи преди общинското сметище и към новото село „Свети Спас“. 
Почистен от доброволци бе и пътят от селото към хижа „Венетица“ в Рила. Почистени бяха и две 
нерегламентирани сметища извън града и извозени десетки тонове отпадъци. 
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Източник: nbox.bg 
 

Заглавие: Рекорд: Близо 6000 тона боклуци изметоха от София 
Приключи кампанията за пролетно почистване на столицата, в която се включили над 16 000 
доброволци 
 

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/27419-rekord-blizo-6000-tona-boklutzi-izmetoha-ot-sofiya.html 
 

 
 

Текст: Рекордно количество боклуци са изметени от София по време на тазгодишната кампания за 
пролетно почистване на столицата. Тя започна на 4 април и приключва днес, а макар че все още няма 
окончателни резултати, предварителните показват данни показват, че изхвърлените отпадъци са повече 
от тези през миналата година. Според сметките на екипа от Столичния инспекторат, организиращ 
инициативата, за три седмици са изнесени близо 6000 тона боклуци от 16 550 участващи доброволци. 
Статистиката за миналата година показва, че резултатите от миналата година са по-ниски. Окончателните 
данни показват, че тогава са били извозени 5035 тона отпадъци, а към 12 000 доброволци са станали част 
от почистването. Според Столичния инспекторат само за първите три седмици от тазгодишната кампания 
е достигнато миналогодишното количество извозени отпадъци, за това отчитат рекорд. 
От извозените около 6000 тона боклуци от София, малко над 4000 тона са стари и ненужни мебели, както 
и други едрогабаритни отпадъци. Към инсталациите за компостиране на площадката „Хан Богров” пък са 
заминали за тор 102 тона листа, клони и трева. Същевременно в междублоковите пространства и 
зелените площи са засадени над 3000 храсти, дървета и цветя. В парка „Врана” ученици от 133-то СОУ 
„А.С. Пушкин” засадиха 75 брези, а в район „Кремиковци” бяха посадени 160 липи, уточняват 
организаторите на инициативата. 
По време на кампанията миналата година са били регистрирани 106 незаконни сметища, от които през 
2015 г. са премахнати 74. Според предварителните данни тази година са били изчистени само 20, но 
работата ще продължи. 
Като един от големите си успехи от Столичния инспекторат отчитат почистването на водоема в кв. 
„Димитър Миленков“, от където се извадени повече от 90 тона боклуци. Преди години вместо вода е 
имало мина за инертни материали, трябвало е да бъде рекултивирана, но се превръща в изкуствено 
езеро, пълно с отпадъци. 
Последната седмица от кампанията акцентът падна в крайградските райони на София, като почистени 
бяха планински зони за отдих, превърнали се в привлекателни места за туризъм, както и районите около 
манастири. Нови дървета са засадени по снегозащитния пояс около пътя Кумарица - Доброславци. 
Презасаждане на нови фиданки имаше в кварталите „Кремиковци” и „Обеля” и в местността Триъгълника 
в кв. „Надежда”. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Осем българи са осъдени на лишаване от свобода за кражби в Германия 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5458958 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5458958
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Текст: Членовете на българска банда, извършила кражби в размер на над милион евро в Германия, няма 
да избегнат затвора. В сряда областният съд в град Детмолд постанови осемте граждани на балканската 
страна да изтърпят наказанието си от лишаване от свобода, съобщава регионалният вестник Die Lippische 
Landes-Zeitung, цитиран от "Фокус". 
Главатарят на бандата получи присъда за четири и половина години престой в затвора. На всички 
останали са наложени наказания между девет месеца и две години и три месеца лишаване от свобода. 
Бандата е оперирала в град Дортмунд в периода между 2014 г. и 2015 г., в рамките на който е извършила 
най-малко 87 кражби – предимно на метал и машини. 
 
 
Източник: novinata.bg 
 

Заглавие: Апаш извърши кражба в Трояново – север 
 

Линк: http://novinata.bg/?p=48587 
 

 
 

Текст: В РУ – Раднево е получен сигнал от служители на частна охранителна фирма, че за времето от 23 
до 26 април от гумено – транспортна лента, намираща се в РТНК-3 на рудник „Трояново – север” в 
с.Ковачево, неизвестно лице извършило кражба на 200м кабел, 
собственост на рудника. Образувано е досъдебно производство. 
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