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Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Приходите от такса смет растат с 8% годишно, събраните отпадъци намаляват с 3% 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Приходите от такса смет растат с 8% средно на година, докато събраните отпадъци намаляват с 3%. Това 
показва проучване по темата на Българската стопанска камара (БСК) за периода 2007-2011 г. 
Такса смет се определя на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти. 
Значителният ръст на таксата се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и 
отчетната стойност на активите на компаниите, като изпреварва значително общото нарастване на цените 
на услугите, на основното потребление и на индустриално производство, посочват от БСК. 
Най-съществените увеличения на събраните такси са в общини с големи предприятия като София, Перник 
и Девня, както и в курортни селища с интензивно ваканционно строителство като Несебър, Приморско, 
Созопол и Априлци. 
В част от общините, в противоречие със законовите изисквания, приходите от такса смет превишават 
значително разходите по чистотата и управлението на битовите отпадъци. Това доказва, че практиката по 
определяне на таксата няма връзка с количеството на третираните отпадъци и ефективното финансиране 
на съответните дейности, смятат от БСК. 
Сериозните деформации при определянето на такса смет се потвърждават от икономически 
необоснованите различия. На ниво област за 2012 г. годишната такса смет на едно лице варира от 25 до 
121 лева, а на ниво община от 8 до 417 лв. за 2011 г. 
Такса смет за един тон събрани и третирани битови отпадъци на ниво община варира от 25 до 600 лв. за 
София през 2010 г. 
Това са само част от изводите, които произтичат от направени от БСК изчисления за събраните битови 
отпадъци, платените такси за битови отпадъци (общо и на едни жител) през периода 2007-2012г. 
Данните са изпратени с писмо до всички отговорни институции. От години БСК настоява за спешни 
законодателни промени относно определянето размера на такса смет. До момента без никакъв успех. 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Сепарирането на битови отпадъци в Шуменско възможно най-рано през 2015 г. 
 
 

http://www.mediapool.bg/prihodite-ot-taksa-smet-rastat-s-8-godishno-sabranite-otpadatsi-namalyavat-s-3-news209413.html
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Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Сепарирането на битовите отпадъци в Шумен ще стартира най-рано от 2015 г., това стана ясно след 
днешното събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област 
Шумен. След заседанието зам.-кметът по строителство и екология инж. Иван Йонков обясни, че до края 
на годината ще се подготви процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирма, която да 
изгради сепариращи съоръжения на депото до кв. „Дивдядово". Очаква се процедурата да стартира в 
началото на 2014 г. Преди това, предстои членовете на сдружението да се запознаят подробно с 
морфологичен анализ на отпадъците депонирани на шуменското сметище, който показва, че голяма част 
от боклука е подходящ за рециклиране. Общо 3 фирми, занимаващи се със сепариране са презентирали 
дейността си по време на днешното заседание. 
„Целта на първи етап е битовия отпадък, който общините трябва да управляват да го разделим на 5 
елемента, които трябва да се оползотворяват - пластмаса, картон, хартия, метал и стъкло", поясни инж. 
Йонков. 
Ако до 2016 г. това не бъде сторени общините ще продължат да понасят санкции, под формата на 
отчисления - на стойност 35 лв. на тон депониран отпадък, защото по Закон от 1 януари 2016 г. 25% от 
сметта трябва да се сепарира и отделя. 
Пред общините от региона има два варианта за изграждане на сепарираща линия - или чрез привличане 
на инвеститор или чрез собствени средства. Иван Йонков подчерта, че най-евтиния вариант за 
изграждане на сепарираща линия е около 3 млн. лв. По думите на зам.-кмета, след като съоръженията 
заработят това вероятно няма да се отрази на гражданите, с оглед на размера на „такса смет". Той 
поясни, че има идея парите, спестени от депониране на отпадъци да се ползват за плащане на услугата за 
сепариране или за нуждите на общините да проектират и изградят собствени инсталации. 
По време на срещата стана ясно, че три от по-малките общини в област Шумен са изградили собствени 
сепариращи линии, които да обработват генерирания от населението в тези места отпадък. 

 
Източник: vidinpress.com 
 
Заглавие: Брой 2091  
 
Линк: 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1121556
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Текст: 
 
По данни на дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" към Министерството на 
вътрешните работи Видин е начело в националната класация по брой на престъпленията на 100 хил. 
души. Следват Бургас, Варна, Плевен, София и т. н. "Във Видин имаме сериозен проблем с битовата 
престъпност и ние ще обърнем внимание на това", заяви по този повод вътрешният министър Цветлин 
Йовчев. 
Защо обаче не ни впечатляват тукашните престъпления, регистрираните от които за първите шест месеца 
на годината са 1683? Защото няма много застреляни или заклани, нито пък малоумни звезди от всякакъв 
бранш и калибър, интересни за жълтите медии със семейни скандали и напивания. Тук всекидневно и 
методично ни обират. 
Какво се краде в региона? Всичко, оставено без надзор, най-вече бакър - котли, тигани, казани и жица. 
Има села като Воднянци, Арчар и Медовница, където жиците се крадат от стълбовете през деня. И не 
могат да хванат крадците. В цяла България ни взеха на подбив, че сме направили моста, за да 
прехранваме циганите. Понеже всичкият метал от подходите към съоръжението, който може да се 
отреже или изкърти, вече е предаден за скрап и се пристъпва към изтръгване арматурата на надлезите. 
И на хоризонта не се вижда сила, която е в състояние да спре опустошителните набези. Макар мерки да 
се взимат всякакви. По общините, в типично милиционерски стил, се правят превантивни срещи, на които 
се обяснява колко е лошо да се краде и колко добре гражданите да съдействат на органите. Но какво да 
правят гражданите, когато едно, че органите обикновено ги няма точно когато най ти трябват и второ - 
ако все пак се намерят, има опасност да ти навлекат по-голяма беля. В смисъл, че като форма на 
превенция често органът те докладват на престъпника - да не се жалиш много-много. 
Отделно, всички си правят оглушки за дребните престъпления, докато иначе много обичат да говорят за 
доктрината "Джулиани", която турила ред в два пъти по-големия от България Ню Йорк. Чрез преследване 
на дребната престъпност, за да не се стига до едрата. Щото ненаказаната престъпност се услажда и 
ескалира. Затова едни и същи - българи, цигани или турци - се държат по два коренно различни начина у 
нас и в чужбина. 

 
Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие: В Горна Оряховица до 500 лв. глоба за изхвърляне на строителни отпадъци 
 
Линк: 
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Текст: 
 
С глоби от 150 до 500 лв. са заплашени всички горнооряховчани, които изхвърлят строителни отпадъци на 
нерегламентирани места, напомнят от местната администрация. Санкцията е регламентирана в 
Наредбата за управление на отпадъците на Община Горна Оряховица. 
През летния сезон строително-ремонтните дейности са по-активни, затова от дирекция “Строителство и 
екология” съобщават, че изхвърлянето на строителните отпадъци може да стане по два начина: 
гражданите сами да извозват отпадъците до депото в местността Бабенец или след предварителна заявка 
за контейнер от фирма “Титан-Клинък” и заплащане на услугата. 
Абсолютно забранено е изхвърлянето на строителни отпадъци в и около контейнерите за смет. Глобата за 
това нарушение е от 150 до 500 лв. При повторно нарушение санкцията се удвоява – от 300 до 1000 лв. 

 

http://www.dnesbg.com/krimi/v-gorna-oryahovitsa-do-500-lv-globa-za-izhvarlyane-na-stroitelni-otpadatsi.html

