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Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-

289/27.05.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-

dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-

vodite-13869/ 

 

 
 

Текст:  Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-

289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на 

случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества 

в определени материали и компоненти на електрическото и електронното 

оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези 

изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на 

определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 

(ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за 

определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва 
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определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат 

разработени надеждни заместители – вещества или технологии. 

 

Крайна дата за съгласуването на проекта на Заповед: 02.12.2022 г. 

 

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: 

zpetrova@moew.government.bg  и pkostadinova@moew.government.bg. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: В САЩ е разбита мрежа за кражба на катализатори за коли за над 

половин милиард долара 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/11/03/4411166_v_sasht_e_razbita_mreja_za

_krajba_na_katalizatori_za/ 

 

 
 

Текст:  Федералните власти в САЩ разбиха мрежа в девет щата, заподозряна в 

кражби на десетки хиляди катализатори за автомобили и камиони на стойност 

над половин милиард долара. 

 

Арестувани са 21 души от Калифорния през Охайо до Ню Джърси, занимавали 

се с изключително бързо разрастващ се вид престъпление в страната. 

Блокирани са милиони долари под формата на жилища, банкови сметки, пари 

в брой и луксозни автомобили. 

 

В много случаи крадците вдигат колите с крикове и отрязват цялото устройство с 

акумулаторни триони за не повече от минута. Целта им са ценните метали и 

материали в катализатора като платина, паладий и родий. Понякога бандите 

отнасят цялата кола, демонтират катализатора, смачкват я и продават останките 

за скрап. 

 

Посредници изпращали откраднатото на фирма в Ню Джърси, която 

разглобявала катализаторите, стривала ги на метален прах и го продавала на 

преработващо предприятие за общо 545 милиона долара, твърдят от ФБР. 

 

Само в щата Оклахома са обвинени 13 души, част от които са продали 

откраднатото на въпросната фирма за 64.5 млн. долара. Групата в Калифорния 

е сторила същото за над 38 млн. долара. 

 

Според Националното бюро за застрахователни измами между 2019 и 2020 г. 

тези кражби са се увеличили с 325%. През 2021 г. същото бюро е проследило над 

52 хиляди откраднати устройства, като твърди, че е 10 пъти ръст спрямо 2019 г. 

Министерството на правосъдието на САЩ посочва, че на черния пазар струват 

над хиляда долара бройката. По тях често няма идентификационни номера и е 

трудно да се проследи от кого е къде са откраднати. 

 

Производителите смятат, че маркирането няма да намали кражбите и фокусът 

трябва да се постави в друга посока - по-строги изисквания към продавачите да 
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доказват произход на стоката си. Същото трябва да се иска от рециклиращите 

фирми. 

 

Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Радост за софиянци, мъка за хиляди фирми  

 

Линк: https://www.standartnews.com/biznes/radost-za-sofiyantsi-mka-za-khilyadi-

firmi-508203.html 
 

 
 

Текст:  Таксата за битовите отпадъци в София за поредна година няма да бъде 

променена. Столичната община не смята да предлага вдигане на ставката, 

която от 15-ина години е 1.6 промила от данъчната оценка на жилищните имоти 

и 10 промила от отчетната стойност на бизнес имотите, пише Медиапул. 

 

Увеличение се предвижда само за фирмите, които изберат да плащат таксата 

според генерираното количество отпадъци. За тази година това са около 7500 

фирми. За следващата до момента са подадени 1400 молби, а крайният срок 

изтича на 30 ноември. От общината очакват наплив и въвеждат извънредно 

работно време за прием на документи. 

 

Догодина фирмите, избрали да плащат според количеството, се очаква да 

дължат по 1540 лв. за контейнер от 1100 литра, а за такъв от 3,5 куб. метра таксата 

ще е 9235 лв. годишно. Тази година сумите са 1340 лева за по-малките 

контейнери и 8030 лева за по-големите. Фирмите могат да сключат договор и с 

други компании, които да събират отпадъците им. В този случай се плаща само 

за обработката и депонирането на боклука. 

 

В сряда зам.-кметовете по екологията Десислава Билева и по финанси Дончо 

Барбалов представиха проекта на администрацията за план-сметката за 

чистотата за следващата година. Теоретично общинските съветници могат да 

решат да вдигнат ставките на такса смет, но подобни ходове са малко вероятни, 

тъй като през 2023 г. ще има местни избори и това спира местните власти да 

взимат непопулярни решения. 

 

Очакваните приходи от такса смет за следващата година са 260 млн. лева и 

почти покриват планираните разходи за чистота. За сметка на очакваното 

задържане на такса смет през 2023 г., парите за събиране на отпадъците, миене 

и чистене в града продължават да растат. Очаква се догодина за това да бъдат 

изхарчени 260.2 млн. лв., което е увеличение от 22.5 млн. лв. спрямо настоящата 

година. 

 

Разходите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2023 г. са 78 

млн. лв. Парите отиват при фирмите, с които Столичната община има договори 

за извозване на боклука. 

 

В плановете е заложено по-често миене на вътрешнокварталните улици – от 7 на 

8 пъти годишно, а на тези, по-които минава градски транспорт – от 6 на 7 пъти 
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годишно. Очаква се да бъдат измити 453 хил. дка улици, което е двойно повече 

спрямо измитите площи през 2019 г., коментира Десислава Билева. Тя допълни, 

че това е и мярка срещу мръсния въздух, тъй като миенето намалява праха. 

 

От бюджета 74.7 млн. лв. са предвидени за поддържане на инсталациите за 

третиране и рециклиране на битовите отпадъци, както и за проучване, 

проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за битови 

отпадъци. 

 

Близо 9 млн. лв. повече са предвидени за осигуряване на дейността на завода за 

преработка на битовите отпадъци в "Садината" и инсталациите за зелени и 

биоразградими отпадъци в Хан Богров. Ръстът на разходите се далъжи на по-

високите цени на тока, който се ползва за работата на завода. За сравнение през 

2020 г. това перо е било 3.6 млн. лева, а през 2023 г. се очаква да бъде 7.6 млн. 

лв., което е увеличение от 136%. 

 

За да намали поне малко разходите за ток на съоръжението, общината смята 

да инвестира във фотоволтаична инсталация, която да покрие до 10% 

потреблението на съоръженията. 

 

С 5 млн. лв. се увеличават средствата за поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване, които включват както повече средства за 

миене, така и повече за поддържане на междублоковите пространства. Над 10 

млн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони за почистване 

и косене на междублокови пространства, като сумата е с 1.1 млн. лв. повече 

спрямо настоящата година. 

 

До края на следващата година от общината се надяват да могат да направят и 

30 площадки за разделно събиране на специфични отпадъци като батерии, 

електронно оборудване, дрехи, каза Десислава Билева. Първо обаче ще се 

обявява обществена поръчка за фирма, която да ги изгради. Планира се и 

бонусна система за хората, които предават най-много боклук на тези площадки, 

но все още не е ясно какви ще са стимулите, стана ясно от думите на зам.-

кмета. 

 

Продължават да се изграждат т. нар. "зелени точки" за изхвърляне на отпадъци. На 

няколко места, основно в "Надежда", към блоковете има заградени места, където 

живеещите в тях могат да изхвърлят разделно боклука си. Контейнерите са 

заключени и са достъпни само за хората от сътветния блок. Опитът досега 

показва, че рециклируемите отпадъци там са по-чисти, а смесеният боклук е 

значително по-малко. Предвижда се въпросните "зелени точки" да се появят и на 

други места в София, но общината все още е далеч от масовото им използване. 

Основната пречка е неразбирателство между съседите. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Мобилни пунктове за разделно изхвърляне на отпадъци предстои да 

бъдат поставени от догодина на 30 места в София 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/353570-mobilni-punktove-za-razdelno-

izhvarlyane-na-otpadatsi-predstoi-da-badat-postaven 

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/353570-mobilni-punktove-za-razdelno-izhvarlyane-na-otpadatsi-predstoi-da-badat-postaven
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/353570-mobilni-punktove-za-razdelno-izhvarlyane-na-otpadatsi-predstoi-da-badat-postaven


 
 

Текст:  Мобилни пунктове за разделно изхвърляне на отпадъци предстои да бъдат 

поставени в края на 2023 г. на 30 места в София, съобщи зам.-кметът на София 

по екология Десислава Билева на пресконференция в Столичната община, на 

която беше представена план-сметката по чистотата за следващата година. 

 

Пунктовете ще бъдат за различните типове отпадъци - за хартия, пластмаса и 

метал, стъкло, текстил и опасни отпадъци. От 7:00 до 18:00 ч. в пункта ще има 

служител, който ще помага на хората за разделното изхвърляне. Първоначално 

такива мобилни пунктове ще има на 30 места в София, като се предвижда 

техният брой да се увеличи. Предстои да стартира обществената поръчка и да 

бъде избран изпълнител за извършване на дейността, съобщи Билева. 

 

Тя припомни, че през 2019 г. Столичната община стартира пилотен проект в район 

"Надежда" за т.нар. зелени острови. Това са малки ограждания за събиране на 

различен тип отпадъци от общо 300 домакинства. Те имат в домовете си 

безплатно предоставени от общината контейнери за различните отпадъци, 

включително и биоотпадъци, които те изхвърлят разделно в зелените острови. 

Анализът показва, че отпадъците в тях са много по-чисти и нямат примеси, което 

е много важно, посочи зам.-кметът. Тя обърна внимание, че отпадъците от сивите 

контейнери се сортират ръчно в завода за отпадъци и призова хората да 

изхвърлят разделно. 

 

Проектът за зелените острови е много важен, тъй като така обществото се 

подготвя са въвеждането на таксата "замърсителят плаща". Те са стъпка напред 

във връзка с изискването на ЕК от 2024 г. биоотпадъците да се събират разделно. 

Зелени острови се изграждат съвместно с районните администрации. В София 

те вече са над 20 - 15 в Надежда и пет в Овча купел, предвижда се откриването на 

пунктове във Връбница и в Илинден. 

 

Тя информира, че всеки от 24-те района на София има сключен договор с 

организациите по оползотворяване на отпадъци. Общият брой на контейнерите 

за събиране на стъкло, пластмаса и метал, хартия е 6500 за целия град. Те са 

разположени в пълно съответствие с действащата нормативна уредба, която 

посочва на колко броя жители колко контейнери е необходимо да има. Със 

заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова извършваме обходи, за да 

преценим необходимо ли е поставянето на още контейнери. Оказва се, че на 

определени места те са малко и се препълват, предимно около търговски 

обекти, каза Билева. 

 

На сайта https://waste.sofia.bg/ Столичната община предоставя информация за 

видовете отпадъци и начина, по който те се изхвърлят или събират, както и къде се 

предават на вторични суровини. На картата е посочено местоположението на 

различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци, на 

общинските площадки за вторични суровини. Публикувани са и графиците за 

събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци по райони, съобщиха от 

Столичната община. 

 


