РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!
ЗАКОН 
за  изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
(обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., изм., бр. 66 от 2013 г.)
	§ 1. В чл. 69, ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и отпадъци от опаковки, представят банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.”
	§ 2. В чл. 73, ал. 3 след думите „ОЦЧМ” се поставя запетая и се добавя „ИУЕЕО, ИУМПС и отпадъци от опаковки.”
	§ 3. В чл. 157, ал. 2 числото „154” се заменя със”156”.
	§ 4. В § 11 от преходните и заключителни разпоредби думите „две години от влизане в сила на закона” се заменят с „31 декември 2014 година”.
	§ 5. В § 12 от преходните и заключителни разпоредби думите „две години от влизане в сила на закона” се заменят с „31 декември 2014 година”.
	§ 6. В § 14  от преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите „две години от влизане в сила на закона” се заменят с „31 декември 2015 година”;
	Алинея 2 се отменя.

§ 7. В § 35, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите “чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3” се заличават.
Заключителна разпоредба
	§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
ВНОСИТЕЛИ:


МОТИВИ
към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за 
управление на отпадъците
	Основната цел на предлаганите промени е оптимизирането на регулативната функция на действащия закон и преди всичко адаптирането на някои от сроковете с обективните възможности за тяхното изпълнение. Ще се намали и административната тежест към бизнеса, като съгласно становище на основните браншови организации, броят на площадките за третиране на ОЧЦМ след влизането в сила на ЗУО е намалял драстично, поради високия размер на банковите гаранции. Въвеждат се банкови гаранции за лицата, извършващи дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от опаковки, с което се цели уеднаквяване на правния режим за извършване на дейности с различни потоци отпадъци и стимулиране на системите за разделно събиране. Практиката показва, че много дружества получават разрешение за осъществяване на дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, за които дейности в момента не се изисква банкова гаранция и същевременно незаконно приемат ОЧЦМ. По този начин се заобикаля закона и различните стопански субекти са не равнопоставени и практически са в неконкурентни условия. Допълването на вида отпадъци за които се изисква банкова гаранция чрез ИУЕЕО и ИУМПС се мотивира с факта, че при третиране на тези отпадъци се добиват ОЧЦМ, а това на металните опаковки с това, че често с тях се събират и други метал-съдържащи отпадъци и така ще се предотврати заобикалянето на закона 
	Предлаганите изменения отстраняват и технически пропуск в разпоредбата на чл. 157, която не посочва компетентния орган за съставяне на актове и издаване на наказателни постановления за нарушения по чл.155 и чл. 156.
С промените се дава възможност за увеличаване на срока за разработване на новите общински програми и наредби, тъй като те са обвързани с Националния план за управление на отпадъците, който все още не е приет от Министерски съвет, а указанията за разработка не са утвърдени, както и увеличение на срока за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата, тъй като към момента мнозинството общини нямат обективна готовност за пускане в експлоатация на тези площадки.
ВНОСИТЕЛИ:

