
До: г-н Стефан Стефанов,
Директор дирекция „Управление на отпадъците“
МОСВ

Изх. номер 201/21 Април 2011 г.

СТАНОВИЩЕ
на

Екологично сдружение “За Земята”, 
Адрес за кореспонденция: пк. 975, София 1000, тел. 943 11 23, електронна поща: hlebarov@bankwatch.org

относно
проект на Закон за управление на отпадъците

изготвено и подкрепено от следните екологични неправителствени организации: Институт за зелена 
политика, Информационен и учебен център по екология, Сдружение за дивата природа Балкани; 

Сдружение ЕКОФОРУМ,

Уважаеми г-н Стефанов,

Във връзка с публикувания на 8 Април 2011 г. страницата на МОСВ проект за изменение на Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО) предоставяме на вашето внимание нашите коментари. 

Бихме искали да поздравим министерството, че този път сравнително рано стартира консултации по ЗУО. С оглед 
за по-добро огласяване на обявленията за консултации и повишаване информираността и участието на 
заинтересованите страни за в бъдеще препоръчваме следното:

• консултациите да се публикуват и на www.strategy.bg
• да се изпраща електронно уведомление до мрежата Блулинк на адрес office@bluelink.net 
• срокът за консултации да е минимум 14 календарни дни, за големи по обем документи (закони, програми, 

планове, стратегии) да е минимум 30 календарни дни

Следва също така да отбележим, че още през Ноевмври 2010 г. ние внесохме до министър Караджова и 
консултантите (ЕРС-КОС) разработващи проекто-закона основни препоръки във връзка с бъдещия закон. За 
съжаление много малка част от тях са взети предвид до момента, а също така и не получихме никакъв отговор от 
страна на министерството по направените предложения. Поради тази причина освен коментарите, които ще 
намерите в това писмо, отново ви изпращаме предишното си становище, тъй като смятаме, че огромна част от 
направените препоръки и мотивите към тях са напълно валидни. 

Конкретни препоръки и бележки по представения проект на ЗУО:

Законът в сегашния си вид не насърчава в достатъчна степен мерките целящи да повишат рециклирането на битови 
отпадъци и превръщането на Европа в „рециклиращо обществто“. Нещо повече:

• на първо място йерархията на отпадъците е записана като приоритетен ред, а не задължителен и 
дерогацията по нея е възможна въз основата на „съображения, свързани с жизнения цикъл“. Въпреки че 
това е текстът в Директивата, то законодателят не прецизирал това изискване, което в сегашния вид ще 
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доведе до различни интерпретации и неясни „съображения, свързани с жизнения цикъл“. Препоръчваме   в 
чл. 6 да се добави нова алинея: Всяко предложение за дейности по управление на отпадъците 
приоритизиращо третиране по редове 4 и 5 от йерархията да е съпътствано с оценка на жизнения 
цикъл отговаряща на ISO стандартите. 

• В раздел II Отговорност на производителя липсват текстове насърчаващи и/или изискващи 
прилагане  на екодизайн от производителите. Чл. 8, ал. 2 от Рамковата директива не е 
транспониран! 

• Не ясно въз основата на какви документи ще се прилага чл. 13 ал 4 от ЗУО. Като минимум трябва да има анализ 
разходи-ползи, сертифицирана по ISO оценка на жизнения цикъл.

• Раздел III. Задължения на органите на местно самоуправление и местната администрация – да се запише 
изрично в чл. 19, ал. 1, че кметът организира управлението прилагайки йерархията по чл. 6, ал. 1. 
Важността на йерархията трябва да се изтъква навсякъде с цел насърчаване на прилагането й за 
постигането на целите и избягване на опити за дерогация, които в последствие да довеждат до 
забавяния, неизпълнения на задължени или санкции.

• В чл. 19, ал 3 т.3 следва да се включи и разделното събиране на биоразградимите отпадъци. Изпълнението 
на целта по чл 31 ал. 1. т. 1 ще бъде изключително трудно без разделното събиране на 
биоразградимите отпадъци. Още повече, че разделянето на сухата и мократа фракция е задължително 
условие за постигането на рециклируеми фракции с висока чистота, допринасящи за висококачествено 
рециклиране. 

• с няколко члена в закона се дава приоритет на изграждането на депа (като част от регионални 
системи) с което се избягва прилагането на йерархията за управление на отпадъците (чл. 23 ал. 1 и 24 ал. 2). 
Целта на регионалните сдружения е изграждането на регионални депа и законът се опитва да легитимира 
този избор в противоречие на йерархията и директивата. Основно доказателство затова са текстовете на чл. 
23 и чл. 24 от ЗУО. 

• общините се възпрепятстват да кандидатстват за обществени средства за разделно събиране, рециклиране и 
т.н. ако не са част от регионално сдружение, чиято цел е изграждането на регионални депа (чл. 24 ал. 9 от 
проекта на ЗУО). Това е начин за заобикаляне на чл. 4 от Директива 2008/98/ЕО и директно изискване за 
прилагането на мерки от не приоритетни редове на йерархията. 

• Член 24 е много вероятно да нарушава чл. 137 от Конституцията на РБ, както и чл. 9 от ЗМСМА тъй като 
вменява ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сдружаване и налагане на санкции при липса на сдружаване – забрана за 
достъп до средства – чл. 24 ал. 9.

• Странно е, че вместо законът да дава ясни дефиниции и препоръки как да се прилага йерархията, кои мерки 
се насърчават при управлението на отпадъците, как да се оптимизира разделното събиране на различните 
потоци материали и т.н, той надълго и нашироко се занимава с устройството и функционирането на 
регионалните сдружения. Това може да бъде изнесено в наредба.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - Глава трета
• Редно е в чл. 29. ясно да се каже, че се въвежда разделно събиране на минимум биоразградимите 

отпадъци, метал, пластмаса, хартия, картон и стъкло. Без ясно и категорично законово волеизявление в 
тази посока, няма да се постигнат целите на Директивата (които през 2014 ще бъдат ревизирани и най-
вероятно повишени) За повече подробности виж нашето становище от Ноември 2010 и коментарите в 
самия проекто закон.

• чл. 30 не насърчава разделното събиране, а  напротив го утежнява. Следва отказът от въвеждане на 
система за разделно събиране да се доказва, че е икономически, екологично и технически изгодно, а не 
обратното. Достатъчно доказателства има в тази посока. 

• Избраният метод за постигане на целта от 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране е 
неамбициозен и труден за измерване, оттам за постигане. Още повече, че по този начин през 2020 
България би могла да рециклира едва между 30-40% от своите битови отпадъци. 

Тъй като проекто законът е доста обемен и времето за коментари бе кратко то в настоящето становище не са 
отбелязани всички проблеми, които открихме. Затова прилагаме, както становището си от Ноември 2010, така и 
конкретни коментари в текста на закона, същевременно сме се постарали и да отговорим на поставените от ваша 



страна въпроси в анкетата.

В заключение смятаме, че в голяма степен изискванията на рамковата директива са преписани механично с 
произтичащите от нея неясноти, и законът не внася необходимите пояснения. Законът напротив вкарва множество 
възможности за различни интерпретации, за нерагламентирана дерогация от йерархията, за избягване на 
разделното събиране и за налагане на несъразмерни санкции спрямо гражданите като липсват такива за 
отговорните лица (кметове) и органи. Не са въведени ясни изисквания и критерии за изготвянето и прилагането на 
оценка на жизнения цикъл. Като най-съществен порок на закона смятаме даването на законови стимули за 
изграждането на депа,  в ущърб на йерархията и в нарушение на Конституцията и ЗМСМА. Доказано е, че 
рециклирането създава 36 пъти повече работни места от изгарянето и 6 пъти повече от депонирането1 въпреки 
това ЗУО не насърчава достатъчно рециклирането с конкретни текстове.

Бихме искали разработващите проекта на ЗУО да погледнат сериозно нашите настоящи и предишни коментари, и 
да се проведат няколко срещи със заинтересованите страни на които да се обсъдят промените в закона. 

Отново заявяваме, че искаме да бъдем включени още при стартирането на работата по изработването на 
национална програма за предотвратяване или подобен нему документ. 

Приложения: 
1. Становище по ЗУО от Ноември 2010 г. - Statement_ZZ_ZID_ZUO_WFD_November_2010.pdf
2. Коментари и бележки в проекта на ЗУО – ZUO_First_Draft_ZZ.doc
3. Попълнена анкета - Anketa_new_ZUO_ZZ.pdf

21 Април, 2011 г.
София

С уважение, 

Ивайло Хлебаров
координатор Нулеви отпадъци 
ЕС За Земята

1 По данни на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. http://is.gd/cIQ0Y 
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