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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №1 
2016 

11/01 Асоциацията по рециклиране иска да се намали 
административната тежест за сектора 

Да се намали предвидената административна тежест за сектора в проектозакона за управление на 
отпадъците и да се оптимизират няколко текста в него. 
 
Това е едно от предложенията за изменение и допълнение към проектозакона на Българската 
асоциация по рециклиране в изпратено до Министерството на околната среда и водите 
становище, съобщиха от асоциацията. 
 
Досегашният Закон за управление на отпадъците изисква площадките за метални отпадъци да се 
намират в производствени и складови зони, т.е. от няколко години вече няма скрап площадки в 
жилищните райони. Благодарение на това площадките намаляха от 2300 на около 900 броя, 
отчитат от асоциацията по рециклиране и подчертават, че заради това са намалели кражбите на 
черни и цветни метали. 
 
Като допълнително утежняване на бизнеса се определя новото изискване фирмите да представят 
изричен текст в скицата на площадката, че тя е определена конкретно за дейности с отпадъци.  
 
"В този си вид разпоредбата в проектозакона представлява административна бариера и ще 
блокирала възможността за извършване на дейност поне за година по независещи от компаниите 
причини, тъй като трябва да се промени предназначението на площадката и да се направи 
промяна на подробния устройствен план на съответното населено място", се казва в текста.  
 
От асоциацията не са съгласни и с предложението физическите лица да не могат да предават 
скрап на фирми, които имат регистрационен документ за събиране на отпадъци, независимо дали 
сделката е възмездна или безвъзмездна.  
 
"Така няма да могат да се провеждат дори общинските кампании за събиране на отпадъци от 
домакинствата, тъй като за да може да се организира каквато и да е кампания по събиране и 
транспортиране на отпадъци, лицето на първо място трябва да притежава регистрационен 
документ за тези дейности", се отбелязва в становището.  
 
От асоциацията по рециклиране напомнят, че събирането и предаването на отпадъци е основно 
препитание на много хора, затова предвидената сума до 100 лева на година лимит на 
плащането е съвсем недостатъчна. 
 
В свое решение Комисията за защита на конкуренцията счита, че би било удачно да се последва 
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примера на някои държави от Европейския съюз, в които има установен лимит на плащанията в 
брой. Такива лимити съществуват в Испания – 2000 евро, в Гърция – 500 евро, Италия – 1000 евро, 
независимо от вида на субекта (физическо или юридическо лице). 
 
За да се увеличи събираемостта на вторични суровини, от които има икономически и екологични 
ползи за страната, е необходимо да се въведе по-голям лимит за безкасово плащане, например от 
1000 лв. годишно, като по този начин ще се предотврати незаконното предаване на материал, за 
да се заобикаля нормата, отбелязват от асоциацията. Оттам отчитат и, че с по-висок лимит ще се 
избегне "изтичането" на материал към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово 
плащане или той е по-голям. 

От Дневник 

 

12/01 България рециклира под 30% от отпадъците, до 2020 г. 
трябва да са 50 на сто 

Около 29% от отпадъците в България се рециклират, като до 2020 г. те трябва да бъдат 
рециклирани на 50%. Това съобщава в интервю за в. "24 часа" зам.-министърът на околната среда 
и водите Красимир Живков. 
 
"През 2030 г. целите, които трябва да изпълнява България, вече са 65%. Такива са предложенията 
на Европейската комисия. Ние се подготвяме да посрещнем тези по-високи цели и затова 
предлагаме новите мерки", казва Живков в коментар на предложените от екоминистерството 
промени в Закона за управление на отпадъците. 
 
Зам.-министърът коментира и текста, който залага глоби от 300 до 1000 лв. за ровене в 
контейнерите за смет, както и за тяхното повреждане или унищожаване. По думите му мярката не 
е насочена срещу клошарите, а срещу вандалите. "Имало е случаи при едни по-стари модели 
контейнери, при които долу, за да се укрепят, имат алуминиева рамка. Те се палят, за да се стопи 
цялата пластмаса и да се вземе алуминият. Има много случаи на запалвания при вандалски 
прояви. Например казаха ни за случаи в Пловдив, където жълтият цвят е на една от двете 
традиционни агитки и само затова се палят жълтите контейнери", мотивира се Живков. 
 
Според него със заложените високи глоби се цели превенция на нарушенията. "Практиката на 
европейското законодателство е такава, че размерът на санкциите трябва да е висок, за да бъдат 
предотвратени тези нарушения. Цитирайки промяната в закона, в чл. 133, ал. 1, т. 7 се казва: 
"Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което изземва съдържанието, обръща, 
нарушава целостта, естетическия вид или запалва съдове за събиране на отпадъци." Или като 
цяло този текст обхваща един широк кръг от нарушения. Тук са вандалските прояви и 
унищожаването на съдовете", казва той. 
 
Красимир Живков посочва, че законопроектът е на ниво обществено обсъждане и до вчера (11 
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януари) са събирани предложения и становища на граждани и организации. Допуска и че е 
възможно размерът на глобата да бъде намален в крайния вариант на закона. 

От Дневник 

 

13/01 Не е "глоба клошар", това е "глоба вандал"! 
Актовете ще са за "вандалско отношение към контейнерите" 
 
Санкцията придоби наименованието "глоба клошар", аз я наричам "глоба вандал", обясни 
екоминистър Ивелина Василева пред bTV по повод предвидените глоби за ровене в кофите за 
боклук.  
 
"Текстовете, които предлагаме са насочени към актовете когато има вандалско отношение към 
контейнерите", поясни тя. Глобите ще бъдат от 300 до 1000 лева.  
"Нашата цел е не да тормозим клошарите, а да защитим обществения интерес и да не 
позволяваме посегателство", поясни Василева. 
 
По думите й, глобите ще се налагат от отделните общини. "Един контейнер струва от 400 до 800 
лева, а само за миналата година са били унищожени близо 10%", каза тя.  
 
Според нея въведените през 2011 година разпоредби за ограничаване използването на 
найлонови торбички са намалили потреблението им с 50 процента.  
 
"Тогава статистиката показваше, че годишно се използват 1 млрд. и половина торбички", каза тя.  
"Обществото трябва да търси адекватни механизми. Ние не вървим срещу определена група 
хора", каза още Ивелина Василева. 
 
Dnes.bg По публикацията работи: Валерия Белчевска 
 
 

13/01 Ивелина Василева: Не въвеждаме глоба "клошар", а глоба 
"вандал"  

Санкцията е срещу актовете на вандалско отношение към 
контейнерите за смет, каза Ивелина Василева 

Глоба „вандал“, а не глоба „клошар“ ще въведе екоминистерството. Това каза ресорният 
министър Ивелина Василева относно предвидените в наредба санкции за ровене в контейнерите 
за боклук от 300 до 1000 лева. 

Санкцията беше въведена, след като сметосъбиращи фирми се оплакаха от загуби.  
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Глобите не са, за да пълнят хазната, а имат дисциплиниращ ефект, каза тя. Санкцията придоби 
наименованието „глоба клошар”, аз я наричам „глоба вандал”, посочи Василева пред bTV. 

„Текстовете, които предлагаме, са насочени към актовете, когато има вандалско отношение към 
контейнерите”, поясни тя. „Нашата цел е не да тормозим клошарите, а да защитим обществения 
интерес и да не позволяваме посегателство”, каза Василева. 

По думите на Василева контейнерите струват пари - от 400 до 800 лв. всеки. 

Само миналата година 10 на сто от контейнерите са били нарушени, изгорени, откраднати, 
допълни министърът. „Обществото трябва да полага усилия, за да не се допускат тези явления. 
Тези пари може да отиват за друго – почистването около контейнерите", посочи Василева. 

Според екоминистъра въведените през 2011 г. разпоредби за ограничаване използването на 
найлонови торбички са намалили потреблението на 50 процента. „Тогава статистиката показваше, 
че годишно се използват 1 млрд. и половина торбички”, каза тя. 

„Обществото трябва да търси адекватни механизми. Ние не вървим срещу определена група 
хора”, каза Ивелина Василева. 

investor.bg По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Десислава Попова 

 

19/01 В океаните през 2050 година ще има повече пластмаса, 
отколкото риба 

Масовото използване на пластмаса ще доведе до това, че през 2050 година в океаните като тегло 
ще има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба, алармира днес Световният икономически 
форум, цитиран от "Франс прес". Изводът е направен чрез интервюта със 180 експерти и се 
основава на анализ на над 200 доклада по темата. 
 
Заради невероятна функционалност и много ниски производствени разходи използването на 
материала се е увеличило 20 пъти през последните 50 години и се очаква да нарасне двойно пред 
идните 20 години. Над една четвърт от пластмасата се използва за пакетиране. Това е най-
популярната употреба на материала, отбелязва Си Ен Ен. 
Само 14% от пластмасовите опаковки обаче се събират и рециклират. Равнището на повторна 
употреба на пластмасата е доста ниско в сравнение с хартията (58 на сто), желязото и стоманата 
(до 90 на сто). 
Близо една трета от всички пластмасови опаковки се оказват в природата или задръстват 
инфраструктурата. След кратък цикъл на първа употреба 95% от материалната стойност на 
пластмасовите опаковки или между 80 милиарда долара и 120 милиарда долара годишно се губят 
за икономиката, посочва в доклада си Световният икономически форум.  
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Форумът отбелязва, че единственият начин да се избегне катастрофата е да се подобри 
икономиката и ефективността на рециклирането. 

От Дневник 

 

24/01 И този уикенд столичани дишат опасно запрашен въздух 

Освен на извънредно ниски температури столичани са изложени на силно запрашен въздух този 
уикенд. 
Това показа справка на "Дневник" на сайта на Столичната община, където актуалните данни за 
събота и неделя, измерени в реално време, сочат за сериозно превишаване концентрациите на 
фини прахови частици. Подобни тревожни измервания имаше и за изминалата седмица. Данните 
постъпват в реално време в националната база данни и са предварителни. 
 
Допустимата за ФПЧ10 норма е 50 микрограма на кубичен метър (50 µg/m3). Най-драстично 
мръсен в момента е въздухът в кв. "Дружба", където в 13 ч. в неделя нормата е надвишена 10 
пъти, а през другата част на 23 и 24 януари измерените концентрации са били около 7 пъти над 
допустимото. Отново около 7 пъти по-прашен е въздуха и в "Красно село", "Павлово" и "Младост", 
само в "Надежда" станцията е отчела 4 пъти превишение. 
 
Една от основните причини, довели до високите концентрации на прах тази събота и неделя 
вероятно е студа – колкото повече се топлим, толкова повече са изгорелите газове от битово 
отопление. Това съвпада и с официално сочените причини за замърсяването на въздуха в София 
през зимата: емисиите от битовото отопление (най-вече с въглища ниско качество и отпадъци), 
промишлеността и автомобилите. 
 
Фините частици причиняват астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и 
преждевременна смърт. Особено уязвими към токсичните концентрации на прах са малките деца, 
подрастващите и възрастните хора. 
 
Лекарите и експерти съветват в подобни дни да не излизаме, ако не ни се налага, и това е особено 
важно за децата и възрастните хора. Пулмологът д-р София Ангелова пък съветва, цитирана от 
"Нова телевизия", да използваме шалове навън, за да се предпазим, добре е да приемаме повече 
плодове и зеленчуци, защото организмът има нужда от антиоксиданти. 
От Дневник 
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25/01 Мая Манолова призова да бъде оттеглена т.нар. такса 
„клошар" 

Омбудсманът Мая Манолова призова екоминистъра Ивелина Василева да оттегли т.нар. глоба 
"клошар", предвидена за нарушаване целостта на контейнерите за смет. Тя изпрати становище до 
Министерството на околната среда и водите, изготвено след среща с неправителствени 
организации, помагащи на бездомни хора, съобщиха от екипа на Манолова. 
 
В документа омбудсманът призовава най-малкото, да бъде заличен текстът "изземва 
съдържанието им". 
 
Предложените изменения в закона за управление на отпадъците, с които се въвежда т. нар. такса 
"клошар" са повече от абсурдни,коментира още Манолова. Според нея недоумение буди самата 
мисъл, че е възможно глоби в размер от 300 до 1000 лева да бъдат събирани 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 омбудсмана. 
 
Според Мая Манолова "вместо в нормативната уредба да се въвеждат възможности за налагане 
на реално неизпълними наказания е важно тези хора да бъдат интегрирани в официалната 
система на сметосъбиране". 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". 
 
В становището си до Министерството на околната среда и водите общественият защитник пише 
още, че "въпреки наличието на някои не дотам законни прояви, не е разумно и целесъобразно 
законът да се опитва да ограничи нещо, което би могло да бъде полезно не само за обществото, 
но и за самите хора, за които тази дейност е единствената възможна трудова ангажираност". 
 
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 проектопромените в 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 
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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 сметоизвозване. 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", заяви Мая Манолова. 
 
"Хората без покрив над главата си имат крещяща нужда от подкрепа. След поредица от срещи с 
директори на социални институции в цялата страна стигнахме до категоричния извод, че в най-
спешен порядък държавата трябва да изгради кризисни центрове във всеки областен град, където 
тези хора да намират най-малкото храна и подслон. Защото статистиката е смразяваща – от 
началото на януари досега осем души са открити мъртви, вкочанени върху преспите. „Нечовешко 
е!", заяви Мая Манолова, цитирана от пресцентъра си, по повод трагичните случаи на загинали 
бездомници от последните дни в София. 
 
"По неофициални данни, около 6-7 % от българите, или близо 500 000 души нямат покрив над 
главата", отбеляза омбудсманът преди седмица в Кюстендил, където лансира за първи път идеята 
за изграждането на временни приюти. 
 
"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 още тя. 

От Дневник 

 

26/01 В Осло заработи първият уловител на въглероден 
диоксид от смет 

Основната инсталация за изгаряне на отпадъци (инсенератор) на Осло започна в понеделник 
първия експеримент за улавяне на въглероден диоксид от изхвърляния дим в опит да разработи 
технология за този сектор, която да помогне за забавяне на глобалното затопляне. 
 
В Klemetsrud изхвърлят годишно над 300 000 тона от този газ годишно. Това е 0.6% от емисиите в 
Норвегия, плод на човешка дейност. 
 
До края на април в 5 пилотни контейнера ще бъде улавян въглероден диоксид с еквивалент от 
2000 тона годишно. Ако експериментът е успешен, до 2020 г. ще се изгради цялостна инсталация. 
Уловеният газ ще се откарва в Северно море, където ще се инжектира в петролните и газовите 
полета, за да помогне за покачване на налягането и изкарване на повече суровина за добив. 
 
"Виждаме потенциал за този пазар по цял свят", казва Валборг Люндегор, която ръководи 
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тестовете. Според нея това е първият в света експеримент със завод за изгаряне на смет с цел 
производство на енергия. 

Няма официални данни за разходите за цялата операция, но норвежки официални лица казват, че 
би трябвало търговията с въглеродни емисии в ЕС да се води на цени, доста над сегашните 6 евро 
за тон. 
 
Около 60% от отпадъците, които се изгарят в Klemetsrud, са биологични – от хранителни до 
остатъци от обработката на дървесина. Улавянето на въглеродния диоксид от дима би било 
крачка към технологии за т.нар. негативни емисии, т.е. изваждането на въглеродните емисии от 
природния цикъл. 
 
Доклад през миналата година на базирания в Австралия Институт за глобално улавяне и 
съхраняване на въглеродни емисии показва, че в света има само 15 по-значими проекта в тази 
сфера, включително в канадска електроцентрала, работеща на въглища. 

От Дневник 

 


