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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие 
в Oбществения съвет към МОСВ за следващо редовно заседание 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Министър Искра Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие в Oбществения 
съвет към МОСВ за следващо редовно заседание 
Заседанието ще се проведе на 1 август 2013 г., четвъртък, от 15,00 часа, в сградата на МОСВ на бул. 
"Мария Луиза" 22, зала Сутерен 
Министър Искра Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие в Обществения 
съвет към МОСВ за следващото редовно заседание на тема „Краткосрочни приоритети на Министерство 
на околната среда и водите до края на 2013 г.“ 
Заседанието ще се проведе на 1 август 2013 г., четвъртък, от 15.00 часа, в сградата на МОСВ на бул. 
"Мария Луиза" № 22, зала Сутерен. 
Предварителният дневен ред на заседанието е: 

1. Законодателна програма на Министерството на околната среда и водите до края на 2013 г.  
2. Обсъждане по подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. 
3. Разни 

Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на интернет страницата на 
Министерство на околната среда и водите. 

 
Източник: dobrichonline.com 
 
Заглавие: Заем от 1 205 000 лева ще ползва Община Добрич за съфинансиране на 5 проекта 
 
Линк: 
 

 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2095
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=18486
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Текст: 
 
Решението за ползване на заема беше взето днес на сесията на Общински съвет. Една от най-
дискутираните точки в него беше заемът за съфинансирането на проекта за депо за битови отпадъци в 
Стожер. Необходимите за това средства са в размер на 901 000 лева. Владимир Калчев от БСП 
припомни, че на 26-ти юни 2012 г. ОбС взе решение съфинансирането да се извърши от такса смет – кое 
тогава налага теглене на кредит? Според юристи това е незаконно. Кметът Детелина Николова 
първоначално  заяви, че няма такова решение и изиска точния текст от въпросната дата, защото по закон 
таксата смет не можела да се използва за съфинансиране на общински проекти. Що се отнася до 
увеличението на налога, Николова за пореден път подчерта, че е заради изискването всяка българска 
община да депозира финансов ресурс по сметките на РИОСВ, изчислено на тон отпадък за бъдещи 
дейности по закриване на старите сметища. 
Всъщност въпросната част от решение № 9-2 от  26.06.2012 г. гласи: „ Общински съвет град Добрич, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстването за финансиране на 
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич» за 
финансиране по приоритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за управление на 
отпадъците» на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»:  
1.    Дава съгласие - необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община град 
Добрич  в размер на 1 100 575 лева (46,34 % от собствения принос на всички партньори по проекта, 
възлизащ на 2 375 000 лева), да бъдат осигурени чрез такса битови отпадъци през 2013 г. и 2014 г.” 
В почивката на пленарното заседание, Детелина Николова поясни пред журналисти, че всъщност 
ресурсът от местни приходи може да се използва за съфинансиране на общински проекти, но в края на 
годината трябва да се възстанови, в случая по сметката на такса смет. 
В крайна сметка докладната беше приета с 31 гласа „за” и 4 „въздържал се”. 
Ето и останалите проекти, които ще бъдат съфинансирани от заема: Йовковият Добрич – съвременна 
туристическа дестинация – с 41 хил. лв., Предотвратяване на последиците от наводнения – с 28,5 хил. лв. 
Интегриран план за градско развитие – с 21 хил. лв., Проект SMART- с 213,5 хил. лв. 
Главницата по поетия дълг ще се погасява от собствени бюджетни средства през периода от 25.11.2014 г. 
до 25.10.2019 г., на 59 равни погасителни вноски по 20 000 лв. и една вноска от 25 082,04 лв. 
 

Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Еколози събраха 8 тона метални отпадъци в Централния Балкан 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://www.blitz.bg/news/article/212631
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От 13 до 20 юли над 150 доброволци се включиха в акцията на хижите Соколна, Амбарица, Плевен и 
Тъжа, заслоните Ботев и Маринка, връх Ботев и връх Голям Кадемлия (Триглав) на територията на 
Национален парк Централен Балкан. 
Успехът на чистенето се дължи на пълната подкрепа и сътрудничество от дирекцията на Национален парк 
Централен Балкан и парковите служители на терена, както и на съдействието на всички хижари по 
трасето на трите лъча, твърдят организаторите. 
Въпреки всеотдайността и усилията на доброволците след нас останаха още неизчистени сметища и 
горски склонове, пишат още от “За земята”. Затова те призовават за съдействие от отговорните 
институции, като МОСВ, парковите дирекции, БТС, хижари и други работещи в парка, за да може Балкана 
да е наистина чист и приятен за посещения от туристи. 

 


