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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Спектаклите „Яко е да си еко“ с Рачков и Зуека ще са в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, 
Пловдив и София 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4376 
 

 
 

Текст: Отличниците в „Зелената олимпиада“ освен награди, ще получат и приключение. Деца от шест 
града, представили се най-добре в еко състезанието, ще бъдат гости на спектакъла „Яко е да си еко“ с 
актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. 
Организаторите на „Зелената олимпиада“ обявиха класирането сред участвалите близо 7000 ученици и 
вече са ясни градовете от шестте района за планиране, където ще пътува представлението – това са 
Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив и София. Според регламента на „Зелената олимпиада“ 
във всеки град с най-много участници има по трима финалисти, за които са приготвени награди според 
възрастта им - таблет, смартфон или MP3 плеър. 
Олимпиадата и спектаклите са част от мащабната образователно-информационна кампания „Яко е да си 
еко“ на Министерството на околната среда и водите, подкрепена от Министерството на образованието 
и науката. Целта й е изграждането на екологично съзнание сред подрастващите. Акцент са две от 
дейностите на МОСВ – управление на отпадъците и опазване чистотата на въздуха. Кампанията цели и 
да популяризира Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 
 "Зелената олимпиада" се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. 
Регистрацията и решаването на тестовете стартира на 28 март и приключи на 15 май т. г. Класирането на 
победителите бе обявено на zelenaolimpiada.bg на 20 май 2016 г. 
 
 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4373 
 

 
 

Текст: Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената 
осведоменост, ангажираност и подкрепа. Всяка година той има различно мото. За 2016 г. то е „ 
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК”. 
На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично 
разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното 
разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на 
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ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в 
подкрепа на поминъка на хората.  
Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де 
Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г.  Тогава е решено 29 декември да бъде 
Международен ден на биологичното разнообразие . През декември 2000 г. Общото събрание на ООН 
гласува промяна на датата и за отбелязване на  Международния ден на биологичното разнообразие се 
обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното 
разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е 
равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на 
биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и 
подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. 
България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 г. с реализиране на целите от Аичи от 
глобалния Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. Този 
период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“, под надслов „Живот в хармония с 
природата”. 
 Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за запазване на биологичното 
разнообразие, намаляване на натиска и поддържане жизнеността на екосистемите, резултатите от 
научните изследвания да бъдат отразявани в законодателството, да се разширява мониторинга, както и 
за подпомагане на проекти и създаване на учебни програми, свързани с биоразнообразието. 
През 2016 г. година предстои провеждането на Тринадесетата конференция на страните по Конвенцията 
за биологично разнообразие (CBD COP 13)  в гр. Канкун, Мексико. Нейният фокус ще бъде отчитане на 
вътрешната и междусекторната роля на биоразнообразието, което е в тясна връзка  с тазгодишната тема 
на Международния ден на биологичното разнообразие.  Тя ще  изпрати послание към  страните по 
основната тема, предложена от Мексико - опазването и устойчивата употреба на биоразнообразието да 
бъдат интегрирани в секторите и публичните политики в сферата на земеделието, рибарството, туризма 
и горското стопанство чрез укрепване на усилията в посока придържане към целите от Аичи на 
Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 г. 
 
 
Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Месечен отчет на РИОСВ за м. 04.2016 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165  
 

 
 
Текст: За месец април 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 2 036 бр. проверки на 1 796 бр. обекта. За отстраняване на констатирани 
нарушения са дадени 694 бр. предписания. Съставени са 76 бр. актове, от които 4 са за констатирано 
неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 58 бр. наказателни постановления (НП) на обща 
стойност 339 750 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите 
норми и/или неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 16 бр. санкции по чл. 69 от 
ЗООС. Постъпилите суми по наложени санкции са 142 925 лв. 
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Акцент в контролната дейност през отчетния период са документалните (за пълнота, качество и 
достоверност) проверки на докладваната (в Годишните доклади за околна среда на оператори с 
издадени комплексни разрешителни) в РИОСВ информация, както и извършените проверки „на място“ 
(на територията на цялата страна) относно наличие на нерегламентирани замърсявания на речните 
корита и прилежащите им територии. За констатирано наличие на нерегламентирани замърсявания са 
образувани 21 бр. административно наказателни производства, с които предстои налагане на глоби на 
кметове на общини и кметства за непредприети мерки за почистването им.  
І. Въздух 
От РИОСВ Варна са наложени две еднократни имуществени санкции на “Девен” АД, гр. Девня, на обща 
стойност 100 273 лв., за превишаване нормите за допустими емисии на прах, азотни оксиди и серен 
диоксид, изпускани в атмосферния въздух, по утвърдения годишен доклад от собствени непрекъснати 
измервания за 2015 г. 
За превишаване на нормата за допустими емисии по показател прах, от РИОСВ Благоевград, е наложена 
текуща месечна санкция, на „Пирин пеллет” ЕООД, в размер на 105 лв. и е наложена глоба на физическо 
лице, в размер на 400 лв., за неизпълнение на дадено задължително предписание за изграждане на 
затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали на площадка в гр. Разлог.  
От РИОСВ Перник е наложена глоба, в размер на 500 лв., на физическо лице за допуснато изпускане на 
неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.  
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на „Виктория Туристик“ ЕАД, в размер на 400 лв., за 
не извършени собствени периодични измервания за периода 2014 - 2015 г.  
ІІ. Води 
За неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителните за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, от 
екоинспекциите във Велико Търново, Плевен, Шумен, Варна и Пловдив са наложени текущи месечни 
санкции на: „Чех-99“ ООД, гр. София - 7 280 лв.; „Чех-Йосиф Новосад“ ООД, гр. София - 3 644  лв.; 
„Кондов Екопродукция“ ЕООД - 3 234 лв.; ДП „Кабюк“, гр. Шумен - 2 393 лв.; “Водоснабдяване и 
канализация-Варна” ООД, гр. Варна, за ПСОВ Долни чифлик - 1 923 лв.; „Фермата” АД, гр. София -  633 
лв. За същото нарушение, от РИОСВ Стара Загора, са наложени еднократни санкции на: ,,Репродуктор по 
свиневъдство'' АД, община Тунджа, в размер на 2 497 лв. и на ,,Арсенал“ АД – в общ размер 1 098 лв. 
От РИОСВ Бургас са наложени четири броя имуществени санкции, всяка по 2 000 лв., на: община 
Поморие – два броя (за канализационна система гр. Ахелой и за канализационна система гр. 
Каблешково), община Айтос и на „Алмар Сийфуд“ АД, гр. Бургас за неспазване на ИЕО, определени в 
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.  
За заустване на отпадъчни води във воден обект, без разрешително за заустване, са санкционирани 
“Месни продукти” ЕООД, с. Здравец, община Търговище с 3 000 лв. (РИОСВ Шумен) и „Агропласмент - 
92-В” АД, гр. Варна с  2 000 лв. (РИОСВ Варна). 
От РИОСВ Перник е наложена имуществената санкция на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, в размер 
на 1 500 лв., за това, че не поддържа необходимото качество на водите в съответствие с нормативните 
изисквания.  
От РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция на  „Лендфил“ АД, гр. Хасково,  за обект 
Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, на стойност 500 лв., за непроведен собствен 
мониторинг на отпадните води. Със същата сума, РИОСВ Смолян, е санкционирала ”Креатив алфа” 
ЕООД, гр. Рудозем за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна 
изправност.  
От РИОСВ Враца е наложена глоба на физическо лице, на стойност 500 лв., за незаконно изземване на 
наносни отложения от коритото на р. Лева, землище гр. Криводол.  
ІІІ. Отпадъци 
За предаване на отпадъци, без наличие на съответния документ, издаден по реда на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), РИОСВ Русе е наложила имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., 
на „Екосистем” ЕООД, гр. Тутракан. 
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От РИОСВ Бургас е наложена глоба на кмета на община Сунгурларе, в размер на 3 000 лв., за не 
осъществен контрол на дейностите свързани с отпадъците. За същото нарушение, от РИОСВ Русе, са 
наложени глоби на кметовете на гр. Сеново и с. Севар, в размер на 1 400 лв., всяка. 
За неводене на отчетност на генерираните отпадъци, с по 2 000 лв., са санкционирани „Мултимес груп“ 
ООД, гр. Лясковец (РИОСВ Велико Търново) и „Екосистем” ЕООД, гр. Тутракан (РИОСВ  Русе).   
За непредставяне на документи за платени продуктови такси, РИОСВ Русе е глобила  физическо лице с 
2 000 лв., а за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, инспекцията е наложила имуществена 
санкция на „Веси” ООД, с. Ново село, в размер на 1 400 лв.  
От РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция на „Ивис“ ЕООД, гр. Банско, в размер на 1 000 
лв., за несъхраняване на записи от видеонаблюдение на площадка за ОЧЦМ.  
За съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях на 
неразрешено за това място, от РИОСВ Перник, е наложена имуществена санкция, на стойност 3 000 лв., 
на „Унико 99“ ЕООД, гр. Перник. 
За осъществяване на дейности с ИУМПС без наличие на документи, издадени по реда на ЗУО, от 
екоинспекциите в Плевен, Враца и Русе са наложени глоби, на обща стойност 2 700 лв., на шест 
физически лица.  
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ София са наложени две имуществени санкции на „Линеа Про” ЕООД за извършване на 
търговска сделка с немаркиран и етикетиран екземпляр - 1 000 лв. и за внасяне на екземпляр в 
Общността без съответно разрешително или сертификат - 5 000 лв.  
За превоз на 3 бр. гравирани слонски бивни, от РИОСВ Благоевград, е наложена глоба на физическо 
лице, в размер на 500 лв. Със същата сума, от РИОСВ Враца, е глобено физическо лице за извършена сеч 
на 15 броя букови дървета, попадащи в имот попадащ в границите на ЗЗ BG0002053 “Врачански Балкан” 
за опазване на дивите птици.  
От РИОСВ Велико Търново са наложени глоби на две физически лица, в размер на 100 лв. всяка, за 
непредставена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година 
билки и техния произход по позволително.   
За притежаване на защитен животински вид, от РИОСВ Пловдив, е наложена глоба, в размер на 100 лв. и 
обезщетение в размер на 40 лв., на физическо лице. 
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условия от КР от екоинспекциите в Бургас, Велико Търново и Русе са наложени 
имуществени санкции на: „Лукойл Нефтохим Бургас“АД - 250 000 лв.; „Свилоза“ АД,  гр. Свищов - 23 409 
лв.  и  „Биовет” АД, клон Разград  - 10 000 лв.  
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
През отчетния период са издадени три наказателни постановления, всяко на стойност 5 000 лв., с които 
са наложени имуществени санкции на: „Рила проект“ ЕООД, с. Столник -  за неуведомяване на 
компетентния орган на най-ранен етап за инвестиционно предложение „Изграждане на подземен 
резервоар за пропанбутан и площадков газопровод“ (РИОСВ Благоевград); ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър”, гр. 
Кубрат - за предизвикване на вредно изменение на почвата (РИОСВ Русе) и „Малинов Голд“ ЕООД, гр. 
Кюстендил – за извършване на изкопни и промивни дейност без издаден документ от РИОСВ (РИОСВ 
Перник). 
За неизпълнение на дадени задължителни предписания, с по 2 000 лв., са санкционирани: ''Градус-2'' 
ООД, гр. Стара Загора и “Керамична къща Стралджа” ООД, гр. Стралджа (РИОСВ Стара Загора) и 
„Монтюпе” ЕООД, гр. Русе (РИОСВ Русе). За същото нарушение от РИОСВ Стара Загора е наложена 
имуществена санкция на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, в размер на 4 000 лв.  
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция на “Нола 7” ООД, гр. София, в размер на 2 000 лв., за 
непредставяне на документи за осъществяване на дейности с опасни химични вещества и смеси. 
От РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция на ,,Сипо Трейдинг’’ООД, гр. Стара Загора, в 
размер на 1 000 лв., за непредставени информационни листове за безопасност на опасни химични 
вещества. 
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VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период, от директорите на РИОСВ Благоевград и РИОСВ Плевен, са приложени 
принудителни административни мерки - спиране на дейности и инсталации, както следва: 
• От директора на РИОСВ Благоевград е издадена заповед за запечатване (пломбиране) на един брой 

газотурбинен компресорен агрегат, находящ се на площадка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, за 
обект Компресорна станция „Петрич“, поради преразглеждане на комплексно разрешително № 369-
НО/2008 г. 

• От директора на РИОСВ Плевен са издадени заповеди за налагане на превантивен ПАМ на 
„Топлофикация – Плевен” ЕАД в гр. Плевен, за предотвратяване експлоатацията на Парогенератори 
№ 4 и № 5, във връзка с непостигнати норми на емисии за големи горивни инсталации и за 
пломбиране на 16 броя резервоари на територията на „Петролна база Плевен“ на оператор „Нафтекс 
Петрол“ ЕООД, поради подадено от дружеството уведомление за преустановяване на дейност в 
„Петролна база Плевен“. 

 
 
Източник: gradat.bg  
 

Заглавие: Националната информационна система за отпадъци се въвежда в експлоатация 
 

Линк: 
http://gradat.bg/news/2016/05/23/2764768_nacionalnata_informacionna_sistema_za_otpaduci_se/ 
 

 
 

Текст: МОСВ започна поетапно въвеждане в експлоатация на Националната информационна система за 
отпадъци (НИСО) за усъвършенстване на информационно-комуникационната среда. Електронната 
системата позволява бързо, лесно и сигурно ползване на различни групи услуги, в т.ч. електронни със 
свободен достъп и е-услуги, за които се изисква квалифициран електронен подпис. 
В момента системата осигурява свободен достъп до електронните регистри по Закона за управление на 
отпадъците. 
До края на 2016 г. се предвижда да се въведе в експлоатация цялата НИСО, което ще позволи 
подаването по електронен път на заявления за административни услуги, предлагани от МОСВ. 
Освен намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, системата ще намали и административната 
тежест за структурите на МОСВ, отговорни за обобщаване и анализиране на постъпилата информация. 
Осигурен е преходен период в ползването на е-услуги на системата от задължените лица за адаптация 
до началото на задължителното ползване, което се предвижда да стане от 1 януари 2018 г. НИСО ще се 
предоставя за ползване без никакви такси и/или друг вид заплащане. 
Линкът към системата е: http://nwms.govemment.bg/wms/. 
 
 
Източник: svishtov-news.com  
 

Заглавие: РИОСВ санкционира "Свилоза" АД 
 

Линк: http://svishtov-news.com/article/1176/riosv-sanktsionira-sviloza-ad 
 

http://nwms.govemment.bg/wms/
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Текст: 123 проверки на 122 обекта на територията на великотърновска и габровска области са 
извършили през април експертите на РИОСВ в старата столица.  
 Еднократна санкция в размер на 23 408,88 лв.  е наложена на „Свилоза“ АД, Свищов за за неспазване на 
индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.  
Екоекспертите са съставили и два акта: на  “Прити 95“ ООД, Лясковец и на „Виктори 2000“ ЕООД, Свищов 
за неводене на отчетност на отпадъците. Акт е съставен и на „Химпродукт“ АД, Горна Оряховица за 
неспазване на условия от Решение по преценяване. 
 
 
Източник: economymagazine.bg 
 

Заглавие: Рециклирането – трудният път към чистата природа 
 

Линк: http://www.economymagazine.bg/bg/news/5/retsikliraneto-trudniyat-pat-kam-chistata-
priroda.html 
 

 
 

Текст: Вече няма никакво съмнение, че рециклирането и оползотворяването на отпадъците е най-
доброто, което може да направим с боклука, който постоянно генерираме. Рециклирането е бизнес, но 
това е нелек бизнес, тъй като той е свързан с огромни инвестиции и постоянно надбягване със 
законодателството, което поставя все по-високи изисквания към участниците на пазара. И като че ли 
принципът на „Моркова и тоягата” тук се прилага като все повече „тояга” и все по-малко „морков”. 
Добре е да припомним, че когато отпадъкът се преработва и от него се получава суровина, това се 
нарича рециклиране. Само по себе си рециклирането е вид оползотворяване. Оползотворяване е и 
когато от отпадъците се получава енергия. Отпадъците може да служат като гориво и по този начин да 
се използват. Те може да влязат в употреба и при насипни дейности. Целият този процес има смисъл 
заради опазването на околната среда, а и защото природните ресурси са изчерпаеми и трябва да ги 
пестим. Но също така е важно процесът по рециклиране и оползотворяване да се организира по начин, 
щадящ околната среда, уточняват от Българската асоциация по рециклиране (БАР). 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пазарджик: 12 извънредни проверки за битови и строителни отпадъци са извършили за 
месец експертите от Регионална инспекция по околната среда и водите 
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/23/2243621/pazardzhik-12-izvanredni-proverki-za-
bitovi-i-stroitelni-otpadatsi-sa-izvarshili-za-mesets-ekspertite-ot-regionalna-inspektsiya-po-okolnata-sreda-i-
vodite.html 
 

 
 

Текст: 12 извънредни проверки за битови и строителни отпадъци са извършили за месец експертите от 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, съобщиха от инспекцията. 4 от 
проверките са за контрол на мерките за закриването на депа за битови отпадъци с преустановена 
експлоатация в селата Церово, Калугерово, Щърково и Боримечково, община Лесичово. Установено е, 
че мерките са изпълнени, по обем и качество, всички мероприятия за възстановяване на терените и 
възможност за използването им по предназначение. Издадени са решения на директора на 
екоинспекцията за закриването им. Извършени са проверки за чистотата на речните легла на 
територията на общините Белово, Панагюрище, Велинград и Стрелча. При проверки за състоянието на 
пътната мрежа в общините Белово, Стрелча и Батак са дадени предписания на кметовете на Батак и 
Белово за почистване на замърсени терени. Последващ контрол е установил, че предписанието в 
община Батак е изпълнено. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Започва въвеждането на национална информационна система в сферата на отпадъците 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zapochva-vyvejdaneto-na-nacionalna-
informacionna-sistema-v-sferata-na-otpadycite-217451/ 
 

 
 
Текст: Министерството на околната среда и водите започва поетапното въвеждане в експлоатация на 
националната информационна система за отпадъци, съобщават от ведомството. 
В момента системата осигурява свободен достъп до електронните регистри по Закона за управление на 
отпадъците.  До края на тази година ще бъде въведена в експлоатация цялата система, което ще 
позволи подаването по електронен път на заявления за административни услуги, предлагани 
от ведомството. 
С активирането на пълната функционалност на електронната система ще бъдат автоматизирани 
процесите по водене на отчетност от страна на фирмите, извършващи дейности с отпадъци, като ще 
отпадне необходимостта от водене и подаване на отчетност на хартия, обясняват от министерството. 
Информационната система ще включва и информационна система по Наредбата за изискванията за 
третиране на отпадъци от моторни превозни средства, която обхваща регистър на издадените 
удостоверения за платена продуктова такса за моторни превозни средства, регистър на издадените 
удостоверения за разкомплектоване на излезли от употреба коли.  



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

Системата ще осигури и възможност за връзка и обмен на информация между регистри, които се 
поддържат от Изпълнителната агенция "Околна среда" и регистрите на МВР. Това ще позволи 
засилването на контрола и предотвратяването на незаконни дейности в сферата на излезлите от 
употреба коли. 
Задължителното ползване на националната система се предвижда да бъде отложено от 1 януари 2018 г. 
Няма да има такси за ползване на системата. 
 
 
Източник: banker.bg 
 

Заглавие: Контрареформа при търговията със скрап 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/kontrareforma-pri-turgoviiata-sus-skrap 
 

 
 
Текст: В древния Рим са казвали, че колкото по-силно е падението на страната, толкова повече закони 
се пишат и пренаписват. Тази максима очевидно е валидна и днес. Във всеки случай колкото повече 
пропада държавата, толкова по-усилено българските управници упражняват нормотворческите си 
способности. А прекалено честото и противоречиво въвеждане, изменение, допълване или отмяна на 
едни и същи разпоредби създава непредвидима среда за стопанската, а и за каквато и да било друга 
дейност. 
Да вземем търговията с черни и цветни метали. Така наречените скрападжии въртят огромни пари - 
годишният оборот на сектора се оценява на около два милиарда лева. Но съществена част от тези 
приходи идват от незаконни действия като кражбата на кабели и електропроводници, елементи на 
електронната съобщителна инфраструктура, части от подвижния железопътен състав, жп релси, пътни 
знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни 
системи и съоръжения, паметници и други. Точно затова през 2011-а първият кабинет на ГЕРБ се зае да 
променя Закона за управление на отпадъците. С измененията трябваше да се сложи ред в този бизнес, 
само че в действителност се забърка истинска каша. Последваха протести, нови корекции, пак протести 
и пак поправки, като в крайна сметка в средата на 2014-а (след дълъг гратисен период) влезе в сила 
забраната физически лица да предават срещу пари ненужните им железарии.  
"Задължението да се предават безвъзмездно отпадъци от черни и цветни метали, които имат пазарна 
стойност, е вид отчуждаване. Никой собственик няма да ги подари, а ще търси начин за реализирането 
им срещу заплащане. Това ще е предпоставка за развитие на сивия сектор - незаконни площадки или 
"заложни къщи" за метални предмети. В полза на държавата няма да постъпва и окончателният данък в 
размер на 10% върху стойността на отпадъците", възразиха тогава от Българската асоциация за 
рециклиране. Държавата обаче остана твърдо зад позицията си, че е необходимо разплащанията по 
всички такива сделки да са безкасови, и пренебрегна настояванията на бранша това условие да не важи 
за сумите под 1000 лева. Запазени бяха и високите банкови гаранции от 25 хил. лв. за извършването на 
търговия с отпадъци. Всички тези решения изтриха стотици милиони от оборота на скрападжиите, 
провалиха редица инвестиционни намерения и оставиха много хора без работа. Но кражбите на черни и 
цветни метали не намаляха значително. Ето защо през изминалите оттогава две години непрекъснато се 
говори за нови законови поправки, които да отменят сегашните строги разпоредби. И по ирония на 
съдбата контрареформата ще извършат същите онези "експерти" от ГЕРБ, които въведоха старите 
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правила. Не че ще им е за първи път да отменят някое свое решение, но този път щетите за икономиката 
са директно измерими.  
Одобреният на 9 май проектозакон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 
вече се разглежда в парламентарната комисия по околна среда и се очаква да влезе в сила още преди 
лятната ваканция на депутатите. С него се намалява голяма част от въведената административна и 
финансова тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция. Предложено е 
например банковите гаранции за извършване на дейности с метални отпадъци да бъдат понижени от 25 
хил. лв. на 5000 лева. Също така ще има еднакви банкови гаранции за част от металосъдържащите 
отпадъци, каквито са тези от черни и цветни метали, излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване и излезлите от употреба моторни превозни средства. Важна промяна е и преместването на 
пунктовете за вторични суровини в промишлени или складови зони. Но може би най-значителната 
новост е предвидената в законопроекта възможност отпадъците от домакинствата да могат да се 
предават на всички частни и публични субекти. 
"Въвеждането на лимит за безкасово плащане на физическите лица за предадени отпадъци е стъпка в 
правилната посока. Необходимо е обаче този лимит да бъде увеличен значително над предложените 
100 лв. за година. Прагът е крайно недостатъчен и няма да улесни извършването на сделките", казват от 
Българската асоциация по рециклиране. Оттам предлагат лимитът за безкасово плащане да се вдигне 
поне на 1000 лв. годишно и под тази сума да може да се плаща в брой за съответните сделки с 
физическите лица. Така България щяла да се доближи до лимитите в Испания - 2000 евро, в Гърция - 500 
евро, или в Италия - 1000 евро. 
"Увеличаването на лимита ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини и 
ще предотврати незаконното предаване на материал с цел заобикаляне на тази норма, както и 
"изтичането" на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или 
лимитът е по-голям", твърдят още от асоциацията. 
Междувременно от Патриотичния фронт предложиха промени в Наказателния кодекс, с които да се 
предвидят сериозни глоби и затвор за собствениците на незаконни пунктове за скрап и за крадците 
на кабели, електропроводи, релси, пътни знаци и капаци на шахти. Според текстовете, които предстои 
да бъдат разгледани в парламентарните комисии, за незаконно приемане или съхраняване на отпадъци 
от черни и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или 
разрешение, трябва да се носи наказателна отговорност  лишаване от свобода от една до пет години и 
глоба от 5000 до 30 000 лева. За кражби на метални части от техническата инфраструктура, довели до 
телесна повреда, наказанието да е лишаване от свобода от пет до 15 години. При причиняване на смърт 
пък затворът да е от 10 до 20 години или до живот.  
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Брюксел ще ни санкционира заради забавените сметища 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=731351 
 

 
 
Текст: Има голяма вероятност България да бъде санкционирана от Европа заради боклуците, призна 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че през април т.г. 
Европейският съд започна наказателна процедура срещу страната ни заради това, че все още у нас не са 
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приведени в съответствие с европейското законодателство регионалите системи за управление на 
отпадъците, не са премахнати и много от старите сметища. 
Василева инспектира хода на строителството на регионалното депо край старозагорското село 
Ракитница, което ще обслужва населението на 12 общини и ще осигури 64 нови работни места, съобщи 
vsekiden.com. То трябваше да бъде готово до средата на юли догодина, но срокът се удължава до края 
на 2015 година. Ръководителят на проекта Георги Трингов увери екоминистъра, че обектът не е сложен, 
строителите разполагат с нужната техника и новият срок ще бъде спазен. 
В момента в страната се изграждат 21 регионални системи за управление на отпадъците и на много 
места има забавяне - най-често заради обжалване на обществени поръчки за избор на изпълнители. 
Такива са случите на строящите се депа в Самоков, Ямбол и Бяла, Русенско. Депата се изграждат с пари 
по оперативната програма "Околна среда" на Европейския съюз. За програмния период 2007-2014 г. за 
България бяха предвидени 830 милиона лева, за следващия програмен период до 2020 г. по същата 
програма за страната ни са налични 524 милиона лева. 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Полицай застреля ром-крадец на кабели  
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=642143  
 

 
 
Текст: Служител на Транспортна полиция е застрелял крадец на кабел снощи, съобщи БГНЕС. 
Инцидентът станал докато двама роми разкопавали кабел край жп линията Баня-Разлог. 43-годишният 
полицай Иван Л. се опитал да ги арестува, но след като един от крадците тръгнал срещу него с брадва, 
стрелял в главата му.  
По неофициална информация полицаят първо стрелял предупредително във въздуха. 35-годишният 
баща на три деца починал малко, след като бил прострелян. Той е криминално проявен, имал няколко 
присъди за кражби.  
В момента в ромската махала на село Баня е спокойно, полицейска кола без опознавателни знаци с 
двама служители на РУП-Разлог охранява дома на служителя на Транспортна полиция. По неофициална 
информация служителят на Транспортна полиция задържан. На този етап няма никаква официална 
информация за убийството - нито от пресцентъра на ОДМВР, нито от Окръжна прокуратура. 
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