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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Приет е Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 
БАР счита, че голяма част от промените в закона осигуряват стабилна рамка 
 

Линк: http://agro.bg/news/article61550.html                 

 
 

Текст: Народното събрание прие на второ четене внесения проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
Българска асоциация по рециклиране (БАР) счита, че голяма част от промените в закона осигуряват 
стабилна рамка, необходима за устойчивото развитие на сектора за рециклиране, тъй като с част от 
тях се намалява административната и финансова тежест за бизнеса, намаляват се някои санкции, и 
се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора. 
Изравняването на различните режими и изисквания също е от значение за равнопоставеността на 
лицата, извършващи дейности с отпадъци и намаляването на сивия сектор. Стъпка в тази посока е 
въвеждането на банкови гаранции за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) и за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), тъй като досега такава 
гаранция имаше само за извършването на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. 
Същевременно банковите гаранции за тези металсъдържащи отпадъци се фиксират в поносими за 
бизнеса граници, а именно в размер от 15 000 лв. на разрешение за извършване на дейност. 
Друга стъпка в посока изравняване на режимите, е разширяването на обхвата на нормата за 
териториално разположение на площадките в промишлени или складови зони, към повече видове 
площадки за рециклируеми отпадъци. Така, вече на това изискване, освен площадките за 
металсъдържащите отпадъци, като беше досега, ще трябва да отговарят и площадките за отпадъци 
от хартия и картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки. 
Положителен характер имат и новите текстове, които намаляват административната тежест в 
процедурите за кандидатстване за разрешителни и регистрационни документи за извършване на 
дейности с отпадъци, които са свързани с изясняване и оптимизиране на документите, които се 
изискват в тези процедури, без да налагат необходимост от промяна на предназначението на 
площадката и нови подробни устройствени планове. 
Асоциацията изцяло подкрепя и предоставената чрез закона възможност за предаване на метални 
отпадъци от домакинствата и от физическите лица на всички възможни субекти, които притежават 
съответните разрешителни, независимо дали са частни площадки или такива, организирани от 
общини. По този начин се предоставя равен достъп до отпадъците и на частния и на публичния 
сектор, което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични 
суровини и от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането. 
Не на последно място по важност е и разпоредбата, свързана с въвеждане на лимит за безкасово 
плащане за сделки на физически лица с определени метални отпадъци. Съгласно новите 
разпоредби в закона сделките на частния сектор с физически лица за определени метални 
отпадъци, ще се извършват в брой, т.е. касово само, когато тези сделки са до 100 лв. годишно. 
Според Българска асоциация по рециклиране този лимит има положителна роля, и може дори да е 
по-голяма сума. Увеличаването му ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните 
суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, 
както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово 
плащане или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски 
държави. 

http://agro.bg/news/article61550.html
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Девет общини са кандидатствали в МОСВ по програмата за развитие на минералните 

извори на тяхна територия 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52482                
 

   

Текст: Девет общини са подали проектни документи за финансиране по пилотната програма на 
МОСВ за развитие на минералните извори на тяхна територия. Това са Минерални бани (област 
Хасково), Полски Тръмбеш, Сапарева баня, Панагюрище, Бургас, Разлог, Берковица, Велинград и 
Септември. По-голямата част от проектите са за изграждане на водопроводи и събирателни 
резервоари. Част от общините предвиждат инвестиции в помпени станции, надземна част на 
водовземни съоръжения и водомери на водоизточниците. 
Програмата на МОСВ за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на 
минерални води на тяхна територия е с бюджет от 3,5 милиона лева и има характер на финансов 
инструмент, който се администрира от Националния доверителен екофонд. Със средства по 
пилотната схема се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на местните власти, като 
за останалата част от стойността им те трябва да използват собствен ресурс или кредит. По 
програмата е допустимо създаването на публично-частни партньорства между общините и бизнеса. 
При използването на кредит за реализирането на проектите, МОСВ ще покрива лихвите по него. 
Минералните води в страната имат ценни качества – температура между 20 и 102 градуса, 
изключителна чистота заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Това дава 
възможност да се използват за питейни цели, за балнеология, за развитие на туризъм и спа 
центрове, за отопление на сгради, за оранжерийно производство, както и за развитие на спортни 
дейности. 
Изследвания показват, че към момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса на 
минерални води в страната, като потенциалът е 3800 литра в секунда. Целта на програмата е 
общините да се подпомогнат финансово за реализирането на проекти, които ще позволят 
ефективно оползотворяване на ценния ресурс. 
 Комисия ще оценява подадените предложения до края на януари 2017 г. Проектите трябва да 
бъдат изпълнени до края на следващата година. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на НИД на Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и ПАВ в атмосферния 

въздух 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52439               
 

   

http://www5.moew.government.bg/?p=52482
http://www5.moew.government.bg/?p=52439
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Текст: Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 
2015г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните 
методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при 
оценяване на качеството на атмосферния въздух. Допълнително се въвежда и промяна в заглавието 
на наредбата в съответствие с Поправка на Директива 2004/107/ЕО (ОВ L 120, 13.5.2015г.). 
Проектът на наредбата има за цел: 
– актуализиране на изискванията към качеството на данните от измерванията на замърсителите; 
– актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи 
за вземане на проба и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти; 
– въвеждане на конкретни референтни методи за вземане на проби и анализ на живак в 
атмосферния въздух, както и на отлагания на тежки метали; 
– актуализиране на някои наименования и отстраняване на технически грешки. 
Прилагаме Наредбата, както и мотиви за приемането и. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на yuhyuseinova@moew.government.bg и 
mihajlovG@moew.government.bg . 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 18 януари 2017 г. 
  
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Рискът от големи аварии става един от критериите за необходимост от ОВОС  
На първо гласуване в пленарната зала минаха промени в Закона за опазване на околната 
среда 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/riskyt-ot-golemi-avarii-stava-edin-ot-

kriteriite-za-neobhodimost-ot-ovos-230666/         

 
 

Текст: Парламентът актуализира критериите за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), като към тях включи и риска от големи 
аварии и бедствия, в т. ч. причинени от изменението на климата. Това стана с приети на първо 
гласуване в пленарната зала промени в Закона за опазване на околната среда с вносител 
Министерският съвет, информира БТА.  
Регламентира се също възможност за задължително провеждане на ОВОС без процедура по 
преценка с цел намаляване на регулаторната и административна тежест, облекчаване и ускоряване 
на инвестиционния процес и предотвратяване на конфликт на интереси както за лицата, участващи 
в процедурите по ОВОС, така и за компетентния орган по околна среда. 
За да има публичност и прозрачност на процедурите, се оптимизира и осигуряването на обществен 
достъп до документацията по ОВОС. 
Същевременно с преходните и заключителните разпоредби се изменят и допълват още няколко 
закона. Сред очакваните резултати е по-ефективно прилагане на европейска директива за оценката 
и управлението на шума в околната среда. 
С настоящия законопроект се цели и актуализиране на разпоредбите в българското 
законодателство по отношение на флуоросъдържащите парникови газове и веществата, които 
нарушават озоновия слой, пише в мотивите си вносителят. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/20161205_Proekt_NID_Naredba-No.11_za_As_Cd_NiPAH_za_Obshtestven-dostap.doc
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/20161216_NID_Naredba-No.11_Motivi-za-Obshtestven-dostap.doc
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/riskyt-ot-golemi-avarii-stava-edin-ot-kriteriite-za-neobhodimost-ot-ovos-230666/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/riskyt-ot-golemi-avarii-stava-edin-ot-kriteriite-za-neobhodimost-ot-ovos-230666/
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: За биоразградимите пластмасови торбички няма да се плаща продуктова такса  
Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за управление на 
отпадъците 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-biorazgradimite-plastmasovi-torbichki-
niama-da-se-plashta-produktova-taksa-230660/             
    

 
 

Текст: Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за управление на 
отпадъците. Текстовете бяха отложени до изясняване на понятията полимери и пластмаси, предаде 
БТА.  
Депутатите решиха, че продуктова такса не се заплаща за биоразградимите пластмасови торбички 
за пазаруване, както и за пластмасовите торбички за пазаруване с дебелина и вид, определени в 
съответната наредба на Министерския съвет. 
Навсякъде в текстовете понятието "полимерни торбички" беше заменено от "пластмасови торбички 
за пазаруване". 
Според приетите промени "пластмасови торбички за пазаруване" са торбички за пазаруване, 
включително разградимите при окисляване, със или без дръжка, произведени от пластмаса, които 
се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите.  
  
 

Източник: e-novinar.com 
 

Заглавие: Близо 3 млн. лв. са изхарчени за околната среда през 2015 г. 
 

Линк: http://e-novinar.com/link/blizo-3-mln-lv-sa-izharcheni-za-okolnata-sreda-prez-2015-

g_5176564.html                

 
 

Текст: През 2015 г. за опазване и възстановяване на околната среда са били изразходвани 2 833 
млн. лв., като спрямо предходната година има увеличение. Делът на разходите за околната среда 
от БВП: за 2015 г. този дял е 3.2%, докато за 2014 г. е бил 2.7%, показват актуалните данни от 
Националния статистически институт, публикувани във вторник. 
Става дума дейности, пряко ориентирани към предотвратяване, намаляване и премахване на 
замърсяването, което е резултат от производствени или други процеси. Отстраняването на 
уврежданията изисква допълнителни средства. 
Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи. През 2015 г. инвестициите имат преобладаващ 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-biorazgradimite-plastmasovi-torbichki-niama-da-se-plashta-produktova-taksa-230660/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-biorazgradimite-plastmasovi-torbichki-niama-da-se-plashta-produktova-taksa-230660/
http://e-novinar.com/link/blizo-3-mln-lv-sa-izharcheni-za-okolnata-sreda-prez-2015-g_5176564.html
http://e-novinar.com/link/blizo-3-mln-lv-sa-izharcheni-za-okolnata-sreda-prez-2015-g_5176564.html
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дял в структурата на разходите - 57.4%, докато текущите разходи са с по-малък дял - 42.6%. 
За 2015 г. общите разходи за опазване и възстановяване на околната среда са разпределени по 
основни направления. С най-голям дял са разходите за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъците - 47.3%, следвани от разходите за пречистване на отпадъчните води - 36.9%, и за 
опазване на чистотата на въздуха - 8.5%.  
В края на 2015 г. наличността на дълготрайните материални активи за околната среда е 8 343 млн. 
лв. и се разпределя по основните направления за околната среда: за пречистване на отпадъчните 
води - 37.9%, за опазване на въздуха - 29.2%, и за отпадъците - 25.0%. 
 
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Бюджет 2017 на София – в полза на модерен и зелен град 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100774475          
    

 
 

Текст: Бюджетът на София за 2017 година е насочен към устойчиво развитие на зелените системи 
на града. Това каза в предаването "Радиоприемница" зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов. 
В ретроспекция на извършеното през последните години, той посочи, че от 2012 г. до сега над 
милиард и 700 хил. лева са инвестирани в инфраструктурата на града. Един от големите проекти е 
метрото – 941 млн. лв., 327 млн. лв. са инвестирани в зелени системи и в завода за отпадъци, 124 
млн. лв. в детски градини, 31 млн. лв. - в детски площадки и още много други обекти. Всичко това 
значително подобри инфраструктурата в града. Само тази година до края на септември са 
изплатени 229 млн. лв. за извършена през годината работа. В столицата усилено се строи и тя се 
развива. Ако погледнем назад, ще видим, че София става едно все по-добро място за живеене, 
заяви Барбалов. 
Има и още много неща за вършене и неслучайно те са залегнали като приоритети в тазгодишния 
бюджет и предполагам, че ще залегнат и в следващите години.  
Това са неща, свързани със зелените системи на столицата– увеличаваме средствата за почистване 
и миене на града, също за екологичен транспорт. Третата линия на метрото е важна, но освен нея, 
за следващата година се предвижда  рехабилитация на 25 км трамваен релсов път, което е 12% от 
релсите в столицата. Ще бъдат закупени и 13 нови трамвая, каза още Барбалов.  
Той обясни, че Общината иска да привлича чисти индустрии и чисти производства, както и че трябва 
да се създават условия за все повече инвестиции в града.  
Вече заработи и Aгенцията за инвестиции – има детайла презентация за действията през 
следващата година. Нашата амбиция не е да се съревноваваме на национално ниво, но и да 
привличаме регионално повече инвестиции в София. 
Общинските предприятия също се справят добре, бяха реализирани успешни проекти, забелязва се 
активност и от болниците и ДКЦ-тата, които също могат, когато имат добро управление, да 
защитават проекти и да развиват своята инфраструктура. 
През следващата година очакваме приходи в размер от над 612 млн. лв. в бюджета на Общината, 
планираме с 18 млн. лв. по-високи приходи, като разчитаме на по-голяма събираемост. 
Увеличените приходи ще ни дадат възможност да инвестираме в повече в някои приоритетни 
области. За поддръжка на междублоковите пространства сумата ще бъде удвоена и от 4 млн. лв. ще 
стане 8 млн. лв., с 3 млн. лв. ще се увеличат средствата за зелени площи и така ще достигнат 23 млн. 
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лева. Предвиждаме повече средства за ремонт на пътища. За отбрана и сигурност средствата ще 
бъдат увеличени с 300 хил. лв., допълни зам.-кметът по финансите. 
Относно инвестициите за зелена система на София и намерението на града да кандидатства за 
инициативата на ЕК за Зелен град, Дончо Барбалов коментира, че трябва да се работи методично. 
Той обясни, че в тази насока предстои приключване на рехабилитацията на пространството около 
НДК, част от Западния парк ще бъде обновена и ще започне строителството на парк „Въртопо“. 
Много важен проект е изграждането на инсталацията за RDF. Там сме в голяма степен на готовност. 
Очакваме в началото на 2017 г. управляващият орган на МОСВ да открие възможността и периода 
за кандидатстване от страна на Столичната община и скоро след това да започнат процедурите за 
изграждане на тази инсталация. Това е важно за дългосрочното решение на въпросите за твърдите 
отпадъци на града, както и за устойчивото бъдеще за „Топлофикация София“, защото ще се намали 
зависимостта от природен газ, който е изцяло внос. Очакването е консумацията на природен газ да 
бъде намалена с една трета, поясни Дончо Барбалов. 
 
 
 


