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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА: 

КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И 

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И 

КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

ПРИ 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 КОПИЕ ДО: МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ЗУО (№150-01-
220/12.07.2011г.) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В отговор на писмо на Комисията по околната среда и водите (Изх. № КОС–153–11-

28/12.07.2011г.) Българската стопанска камара изразява следното становище. 

През м. май т.г., в БСК бяха проведени две последователни обсъждания на проекта на ЗУО с 

над 100 представители на задължени предприятия, браншови организации, организации на 

оползотворяване, за събиране и третиране на масово разпространени, промишлени, строителни, 

опасни и битови отпадъци, общини и други заинтересовани страни. Бяха изразени и получени 

многобройни негативни становища по възприетите принципи и схеми за управление на отпадъчните 

потоци и нормативния текст. Категорично бе изразено общо заключение, че в този вид 

законопроектът не решава натрупаните проблеми в управление на отпадъците, дължащи се преди 

всичко на погрешно законодателство, прието през последните 6-7 години. 

В хода на обсъжданията бяха изведени следните основни принципни проблеми: 

1. По подготовката и публично консултиране на законопроекта 

За предварителните обсъждания на ЗУО бяха предоставени няколко дни, абсолютно 

недостатъчни за подготовката на становища по такъв обширен, комплексен и фундаментален за 

икономиката на страната проблем. Не бе представена и оценка за въздействие. 

2. По режима на управление на т.нар. масово разпространени отпадъци 

Отново възразяваме срещу възпроизвеждането на неясния статут и неефективен режим на 

функциониране на т.нар. организации за оползотворяване, вкл.: 

 Едновременно функциониране в конкурентен режим при забрана за разпределяне на 

печалба (или въвеждане на ефективна конкуренция, основана върху ясни пазарни принципи 

или предефиниране на статута и функциите на организациите за оползотворяване като 

публично-частни органи за цялостното управление на дейностите за конкретен тип масово 

разпространени отпадъци); 
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 Допускането за едновременно осъществяване на дейности по управление и/или 

самостоятелно извършване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци (др., §1, т.16); 

 Съсредоточаване на разрешенията и контрола в МОСВ (глава пета, раздел три), вкл. за 

индивидуално изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 2, т. 1. Това налага изграждане на 

допълнителен административен капацитет при недоказана ефективност и блокиране на 

възможността за административно обжалване; 

 Режима и размерите на банковите гаранции (неясна цел, начин на определяне и лице с 

право на усвояване), вкл. и непосилни размери за МСП при индивидуално изпълнение на 

задълженията (200 хил. лв.); 

 Неяснота на задълженията на ПУДООС спрямо лица заплатили пълния размер на 

продуктовите такси и др. 

Следва да бъдат обсъдени и приложени нови принципи и концепция за управление на 

масово разпространените отпадъци, като се: 

 Съхрани и развие потенциалът на предприятия и организации с натрупан опит и инвестиции 

в системи за разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване, и се 

насърчи конкуренцията за намаляване на цените, качествено обслужване и изпълнение на 

количествените задължения, при едновременно насърчаване на конкуренцията и достъпа до 

пазара, и ясни и ефективни правила за разрешаване на дейността; 

 Въведат регистри на задължените лица, на които се образуват масово разпространени 

отпадъци (към организацията за оползотворяване). Това ще допринесе за ограничаване на 

нелоялната конкуренция от страна фирми, които не изпълняват задълженията си, като 

пускащи на пазара продукти в процеса на осъществяване на контрол от страна на 

организацията за оползотворяване (ООП); 

 Приеме подходящо райониране на страната (в рамките на Национална програма за 

управление на отпадъците); 

 Актуализира ежегодно националният план, разпределен по общини и области и съответни 

количествени цели с участие на браншови организации, представители на задължените 

лица; 

 Самите общи количествени цели следва да бъдат определени в ПЗР на ЗУО при съответна 

годишна актуализация на националния план; 

 Разшири и укрепи ролята на общините, вкл. при съвместно издаване на разрешителните 

(заедно с организацията за оползотворяване и РИОСВ) за дейностите по разделно събиране, 

транспортиране, рециклиране и оползотворяване и поемане на отговорности за контрол по 

предварително одобрени за съответната територия и населени места, количествени цели. 

Това налага споделяне на отговорностите при изпълнение на целите – от задължените лица 

и общините към организациите по оползотворяване, като се предвидят стимули и санкции. В 

момента задължените лица плащат една малка част от дължимата продуктова такса, без да 

се интересуват от степента на изпълнение на целите за събиране, оползотворяване и 

рециклиране. От другата страна, общините изпълняват формално и неконтролирани от 

никого задължението си по отреждане на площадки и сключване на договори, без да имат 

задължението за популяризиране и стимулиране на гражданите за разделно събиране на 

отпадъците; 

 Дефиниране на контролни и сигнални функции на ООП спрямо лица, пускащи на пазара 

продукти, генериращи масово разпространени отпадъци, работещи на индивидуални схеми, 

увеличени санкции, вкл., в приход на ООП; 
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 Предефинира системата на контрол от страна на контролните органи спрямо ООП по 

изпълнение на целите, възможности за по-широк избор на одиторски организации, промяна 

на обхвата на упражнявания контрол и одит, прецизиране на процедурите и условията за 

отнемане на лиценза. За обективната оценка на дейността следва да се прецени 

възможността за възстановяване на практиката по вписване на продуктовата такса във 

фактурите.  

3. По управлението на битовите отпадъци 

С новия текст на закона отново не се поставя императивно изискване и прилагане на 

европейския принцип „замърсителят плаща” по отношение на връзката между количеството 

генерирани битови отпадъци и таксата битови отпадъци, определяна от общините. С това се 

продължава противоконституционното действие на чл. 67, ал.2 на Закона за местните данъци и 

такси.  

Възпроизвежда се коментираната многократно в официално позиции на БСК практика на 

дискриминация на бизнеса чрез скрити имуществени данъци, както и практиката на неефективни 

системи за управление на битовите отпадъци. 

Следва да бъдат въведени по законов път задължения за: 

 Измерване и регистрация на събраните и транспортирани до съоръжения за третиране, 

количества битови отпадъци чрез използване на налични и нови средства за измерване;   

 Отчетната стойностна сметка за извършени текущи разходи по събиране, извозване и 

третиране на битови отпадъци, включваща начислените амортизации и такси, възпиращи 

използването на депонирането като метод за третиране на битови отпадъци; 

 Получените разчети за общи разходи по управлението на тон битови отпадъци да се 

използват за по-точно определяне на таксите (цените на услугите) за жилищни, нежилищни 

имоти и предприятия, със сключени самостоятелни договори за осъществяване на услугите. 

 За останалите ползватели на услугата, на основата на усреднени и годишно актуализирани 

разчети, може да се възприеме една от следните възможности:  определяне на средни 

апартаментни такси (едностаен, двустаен, тристаен, по-голям имот, къща и др.), на 

ползвател по данни от адресните регистрации, домови книги и имотните регистри, честота 

на използване за ваканционни, селски и вилни имоти, или други принципи за непряка 

обвръзка с количеството генерирани битови отпадъци. 

4. По дейностите събиране, съхранение, транспортиране и търговия с отпадъци от 

черни и цветни метали 

Напълно се солидаризираме с изразената неподкрепа за регламентираните режими в по-рано 

представени позиции на Българската асоциация по рециклиране, Българска браншова камара 

Феникс Ресурс, Българската асоциация по металургична индустрия и други, вкл. спрямо:  

 Замяна на режима по лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали с разрешителен режим, предвиден по Рамковата директива, само за опасни 

отпадъци;  

 Разполагане на площадки за събиране на скрап от черни и цветни метали само в райони с 

приети Общи устройствени планове – ОУП (30% от общините в България); 

 Забрана гражданите да предават отпадъци на съществуващите площадки на лицензираните 

за тази дейност фирми и задължение за безвъзмездно предаване само на общински 

площадки, вкл. без ОУП; 

 Предоставяне на банкова гаранция в размер на  50 000 лв. за всяка фирма и отделно 10 000 

лв. за площадка, без ясна цел на тази гаранция; 

 Несъответствие на закона с европейската директива. 
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5. По управлението на опасните отпадъци 

Законопроектът не дава необходимите кардинални решения на отдавна натрупаните проблеми с 

опасните и промишлените опасни отпадъци. С определените по §1, т. 42 срокове за съхраняване на 

мястото на образуването им и липсата на инфраструктура за третиране на промишлените опасни 

отпадъци, ситуацията в страната може да се задълбочи и дейностите на бизнеса да бъдат блокирани 

от невъзможност за изпълнение на задълженията по този закон. Следва да се обсъди прилагането 

на немския опит за създаване на една или няколко публично-частни организации (например, в 

шестте планови региона), които да предлагат услуги и администрират във всички основни дейности 

по събиране и третиране на опасни отпадъци, вкл.: 

 Национална (регионална) организация с акционери - предприятия, които генерират или 

третират опасни отпадъци – 51% и 49% на държавата; 

 Предлага публични услуги по събиране и обезвреждане на опасни отпадъци, известяване за 

трансгранично пренасяне, консултации по оползотворяване; 

 Всички притежатели на опасни отпадъци са задължени да ползват публичната услуга, а 

когато опасните отпадъци са под 2000 кг. годишно, се приемат от организацията за битови 

отпадъци, която обслужва общината (населеното място); 

 Организацията, предоставяща публична услуга, разпределя и насочва опасните отпадъци 

към инсталациите, където те ще бъдат третирани съгласно изискванията или контролира 

изпълнението по преки договори на оторизирани оператори; 

 Организацията оценява своите партньори дали е допустимо предвиденото обезвреждане и 

упражнява контрол дали отпадъците са били доставени на площадката за обезвреждане и 

отчита ежегодно пред МОСВ (РИОСВ) съответните количества по вид на третирането. 

6. По използваната терминология и принципи за управление на отпадъците 

6.1. Следва да се транспонира принципът, дефиниран в чл. 4, параграф 2 от Директива 

2008/98/ЕО, а именно осигуряване на гаранции, че разработването на законодателство и политика 

по отношение на отпадъците е напълно прозрачен процес, съблюдаващ съществуващите 

национални правила за консултации и ангажиране на гражданите и заинтересованите лица. Това се 

отнася и за изискванията на Закона за нормативните актове и Закона за ограничаване на 

административното регулиране и контрол на стопанската дейност, за изготвяне и обществено 

консултиране, вкл. и оценка на въздействие при приемането на ново законодателство. 

6.2. Категорично възразяваме срещу текста на Чл. 4. (2), изискващ «Определянето на дадено 

вещество или предмет като страничен продукт се извършва с мотивирано решение на министъра на 

околната среда и водите за всеки отделен случай, освен когато с акт на Европейската комисия са 

определени задължителни критерии, които да бъдат спазвани.». Това изискване по същество 

представлява скрит разрешителен режим и ще блокира възможността за широко прилагане на 

оползотворяването, рециклирането и предотвратяването на генерирането на отпадъци, каквато е 

основната цел на рамковата директива за отпадъците (РДО). Нереалистично е допускането за 

издаване на десетки хиляди индивидуални решения на МОСВ, които да обхванат всички случаи и 

потоци на странични продукти в предприятията. Дори само в едно голямо промишлено предприятие 

са налице стотици случаи на странични продукти (вторични суровини). Условията, посочени в ал. 1, 

са напълно достатъчни за транспониране на текста на РДО, като при необходимост могат да бъдат 

конкретизирани с наредба на Министъра на околната среда и водите. 

6.3. Поради същите причини (т. 6.2 по-горе) е неприемлив и текстът на чл.5 (2) «Министърът на 

околната среда и водите или упълномощено от него лице определя с мотивирано решение за всеки 

отделен случай дали определен отпадък престава да бъде считан за такъв, освен в случаите когато 

с акт на Европейската комисия са определени задължителни критерии, включващи пределно 

допустими стойности за замърсителите и правила за отчитане на вредните въздействия на 

веществото или предмета върху околната среда.» 
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6.4 . Създават се условия за едно и също неизпълнение да се налагат няколко типа 

санкциониране – отнемане на разрешително, усвояване на банкова гаранция и имуществена 

санкция. 

 

Копия от получените становища в подкрепа на изложените позиции, могат да бъдат 

предоставени при  необходимост и поискване.  

БСК остава на изразеното предишно становище, че и настоящият законопроект след внесените 

частични промени ще задълбочи и мултиплицира погрешно структурирани режими на управление на 

масово разпространените отпадъци, не създава нормативна основа за изграждане на 

инфраструктура за третиране на промишлени опасни отпадъци и възпроизвежда негативната 

практика при определяне на таксата за битови отпадъци.  

С подкрепата на многобройни браншови организации от металургичната, 

хранително вкусовата, рециклиращата промишленост и други засегнати сектори и 

предприятия, БСК настоява за оттегляне на законопроекта. Следва да бъде осигурено 

достатъчно време за разработване на нов вариант на ЗУО на основата на нови принципи и 

концепция за управление на основните отпадъчни потоци, съответна оценка за въздействие и 

съобразяване с изразените становища и предложения на основните заинтересовани страни.  

 

 
 

С УВАЖЕНИЕ, 
 

 
 

БОЖИДАР ДАНЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 


