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Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Общините са настръхнали срещу предвиденото увеличение на таксата за депониране на 
отпадъци от 15 лева за тон на 35 лева за тон догодина. Според тях това ще направи такса смет 
непосилна за гражданите и те ще спрат да я плащат. Сдружението на общините изчисли, че от 
всички приходи от такса смет, събирани от гражданите и бизнеса, 1/3 отиват за отчисленията, 
които общините са длъжни да правят с възпитателна цел, за да складират по-малко отпадъци 
в депата. Догодина ще трябва да дадат половината от събраната сума. Затова такса битови 
отпадъци можело да скочи с 25%, а на места и с повече. Кметовете се страхуват, че ако задържат 
такса смет, ще трябва да намалят качеството на останалите услуги, финансирани по това перо, 
като сметосъбиране, почистване на публични пространства и други. На много места общините 
не успяха да изградят инсталации за сепариране. „Намаляването на отпадъците зависи от хиляди 
фактори и най-вече от частния бизнес, който е затруднен заради кризата“, обясни 
Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на сдружението на общините. Заради това 
сдружението предлага на МОСВ за три години да замрази такса депониране на 15 лв. за тон. Във 
ведомството е подготвен проект на наредба за начина, по който ще расте цената на тон 
депониран отпадък. 
„Още през настоящата година беше усетено обществено недоволство, когато отчислението на 
тон депониран отпадък стана 15 лв. Това доведе и до спад в събираемостта на такса битови 
отпадъци, достигнала 50-60% в някои общини“, пишат в становището си до ековедомството. 
Миналата година тази такса бе 9 лв./т, а година по-рано - 3 лв./т. 
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Текст:  
 
Петима български граждани са били задържани от белгийската полиция, след като са били 
уличени в кражбата на тонове медни проводници, съобщи вестник "Дерниер йор". Петимата са 
били изправени пред съда в Дендермонде, град във Фландрия, между Брюксел и Антверпен, 
като им е наложена мярка за постоянен арест.  
Българските граждани са заподозрени, че са откраднали проводниците от железопътната 
инфраструктура. Арестите са настъпили при мащабна полицейска операция. В информацията не 
се отбелязва дали задържането е станало на местопрестъплението.  
Преди месец други български граждани бяха задържани, докато опитват да откраднат 
проводници от железопътната мрежа в района на най-голямата гара в Брюксел. През април 
федералната полиция предприе безпрецедентни по мащаб действия срещу кражбите на 
проводници в системата на железопътния превоз, които доведоха до девет ареста на румънци. 
За изминалата година белгийските железници отчетоха рекорд по броя и обема на кражбите на 
проводници от инфраструктурата, като общите загуби са близо 2,2 милиона евро. 
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