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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие:  300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Безплатно ще даваме старите си хладилници и печки за скрап. Гражданите и търговците на домакински 
електроуреди ще трябва за своя сметка да организират транспорта на старите перални и фризери до 
местата, обозначени с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване". Това предвижда наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 
пусната за обществено обсъждане. 
Старите домакински уреди ще може да се изхвърлят в специални контейнери, които ще се слагат на 
места, определени от кмета, както и край магазините за продажба на хладилници и телевизори. 
Гражданите ще могат да върнат безплатно в магазина голям домакински уред само ако си купят нов, 
който изпълнява същите функции, предвижда наредбата. Така ако си купуване нова печка, няма да 
можете да върнете пералня. 
Без изискване да си купите нов уред, в магазините с площ над 400 кв. м ще може да се предават само 
електроуреди с големина под 25 см. Като тези правила за изхвърляне на боклука важат както за големите 
домакински уреди и мобилни телефони, така и за ютии, тостери, джобни елки, мишки на компютър, 
ръчни часовници, електрически четки за зъбите и самобръсначки. Наредбата важи и за електрически 
мелнички за кафе и ножове, както и за електрически детски играчки с батерии. Така се оказва, че ако 
хвърлите електрическата си четка за зъби или електронния часовник в кофата за боклук пред блока, може 
да отнесете глоба от 300 до 1000 лв. 
Уредите за бита, които имат вградени батерии и акумулатори, ще трябва да се продават със специални 
инструкции за употреба, предвижда още наредбата. В тях на български език трябва да е описано как 
потребителите да свалят батериите, преди да предадат старите уреди за скрап. Батериите ще се предават 
на специално обозначени места в магазините за продажба на електроуреди, както и на места, посочени 
от общината. 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Марин Захариев: Няма решение за разделното събиране на отпадъци в Община Смолян, 
надяваме се скоро проблемът да се разреши 
 
Линк: 
 
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/300_lv_globa_za_hvarlen_toster_v_kofata_za_smet-202106.html
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Текст: 
 
Към момента няма решение за разделното събиране на отпадъци в Община Смолян , но се надяваме 
скоро проблемът да се разреши. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” зам.-кметът на Община Смолян 
Марин Захариев. Изпрати ли сме писма до всички фирми, които се занимават с тази дейност, които са 
около пет-шест и получават финансиране от Министерството на околната среда и водите за разделно 
събиране и рециклиране на отпадъците, посочи Захариев. Той обясни, че в момента Община Смолян 
провежда срещи с фирмите, за да се постигнат параметри, които са удовлетворяващи за фирмите и за 
общините. „Сигнализирали сме Министерството на околната среда и водите, в процес сме на решаване 
на проблема. Скоро изтече предизвестието от фирмата, с която имахме договор и те поетапно започват 
да изтеглят съдовете за отпадъци. Надяваме се и на помощ от Министерството на околната среда и 
водите”, заяви Захариев. „Има недомислие, което се е получило през 2004 г.- 2005 г., сключват се 
договори с няколко фирми, които получават средства директно от Министерството на околната среда и 
водите за разделно събиране и рециклиране, а на общините е вменено по-късно да осигурят разделно 
събиране, като не им осигуряват финансов ресурс за това. Поредният пример за вменяване на 
задължения на общините без да им бъде обяснено от къде да се намери финансов ресурс. Собствените 
постъпления на общините са от местни данъци и такси, където има концесии, а Община Смолян няма 
концесионни. Вменяването на задължения, без финансов ресурс в така или иначе трудните времена, 
безпаричието при общините, огромните проблеми, свързани с улици, водопроводи, е неприятно. Това не 
е проблем само на община Смолян, доколкото знам на територията на областта, 9 или 10 общини имат 
същия проблем с прекратяването на договора”, каза още той. 
 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Велико Търново стартира проект за регионална система за отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

http://www.focus-news.net/?id=n1820107
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/26/2129396_veliko_turnovo_startira_proekt_za_regionalna_sistema/
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Депо за неопасни отпадъци, инсталации за механично сепариране и компостиране на боклука, 
включително няколко съоръжения и обслужващи сгради, разположени върху 160 дка – всичко това по 
план трябва да бъде изградено в местността Остра могила до с. Шереметя край Велико Търново. 
Проектът трябва да реши проблема с отпадъците на шест общини в региона. Системата за отпадъци се 
финансира със средства от програма "Околна среда", а процедурата за избор на изпълнител започна 
преди дни. Прогнозната стойност на поръчката е 42 млн. лв., като срокът за изпълнение е не по-късно от 
31 декември 2015 г. Изграждането на обекта е част от по-голям проект за строителството на подобни 
инсталации в още 12 региона на обща стойност 240 млн. лв., които ще бъдат реализирани през 
следващите две години. 
По-екологично  
Въпреки важното екологично и икономическо значение на системата за отпадъци край Велико Търново 
проектът се забави с близо две години заради многобройните дела по отчуждаване на имотите. В крайна 
сметка и договорът с МОСВ беше подписан преди месец. Очаква се проектът да разреши сериозния 
проблем с управлението на битовите отпадъци в общините на Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, както и да въведе съвременна интегрираща система за тяхното 
управление. От друга страна, изграждането му трябва да помогне и за въвеждане на диференцирана 
такса смет, която да се изчислява спрямо годишния обем на произведения боклук, а не върху данъчната 
оценка на имота, както и за разделното събиране на отпадъците. 
Според изготвения план регионалното депо ще има две инсталации - за сепариране и компостиране, 
което ще даде възможност част от боклука да се рециклира, а останалият ще бъде събиран в клетка за 
депониране. През допълнителна инсталация за третиране на боклука ще се преработват растителните 
отпадъци, от които ще се произвежда екологичен тор за земеделските земи в региона. 
Само за големи 
Изискванията към кандидатите в подобни търгове с европейски средства и висока индикативна стойност 
обикновено са големи. И този път се изисква реализиран оборот от не по-малко от 50 млн. лв. за 
строителство през последните три години, както и наличието на собствени средства в размер на поне 10 
млн. лв. В допълнение изпълнителите трябва успешно да са изпълнили минимум два договора – за 
изграждане на общинско или регионално депо и монтаж на технологично оборудване в областта на 
системите за отпадъци. Срокът за подаване на оферти е 3 октомври, а офертите ще бъдат отворени на 10 
октомври. 
Комисията ще избере икономически най-изгодното предложение, като най-важна в случая не е цената, а 
технологичната част, в която е включен и срокът за изпълнение - тежестта й ще е 70% от оценката. От 
бъдещия изпълнител се очаква да изработи техническите проекти на обекта, да проведе всички 
съгласувателни процедури и да го изгради. Той ще трябва да поеме отговорност и за качеството, както и 
да е готов за собствена сметка да отстранява недостатъци, ако такива се установят по време на 
строителството. 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Глоби за над 20 000 лева наложи РИОСВ-Благоевград 
 
Линк: 
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Текст: 
 
Над 1800 проверки са извършили експертите на регионалните инспекции по околна среда и водите през 
месец юли, съобщиха от МОСВ. 
За неизвършена класификация на отпадъците РИОСВ-Благоевград е санкционирала с по 10 000 лв. „Южен 
плод – 2006“ ЕООД, с. Коларово - община Петрич, и „Стефани Дива Афимити“ ООД, с. Склаве, община 
Сандански. От екоинспекцията са глобени и две физически лица – за незаконен превоз на опасни 
отпадъци - 3 000 лв. и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от отработено масло - 2 000 лв. 
За неизвършен собствен мониторинг на отпадъчни води екоинспекцията в Благоевград е санкционирала с 
по 2 000 лв. „ВиК“ -  Кресна и община Петрич с 1 000 лв. 
 
Източник:  dnesplus.bg 
 
Заглавие: Общините искат % от плоския данък и замразяване на таксата за депониране на отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Националното сдружение на общините, както и регионалните организации искат финансова 
децентрализация на общините. Това съобщи на пресконференция във Варна Гинка Чавдарова – 
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. 
По думите й, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е направило проучване сред 
министерствата за предложения, касаещи децентрализацията. Такива обаче няма, с изключение на 
предложение на Министерството на отбраната за прехвърляне на собственост на земи.  
„Нашите представители в Съвета по децентрализация ще напускат заседанията, ако те са само проформа. 
Искаме пътна карта – какво правим през 2013 съответно през 2014 и 2015 година в сферата на бюджета“, 
изтъкна Чавдарова. Тя добави, че Националното сдружение на общините заедно с партньорските 
организации предлага конкретни решения в кратки срокове. Едно от тях е промяна в Закона за 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=619039
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=619039
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1135230
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=619039
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подоходното облагане до края на тази година, с която процент от тези 10% (плосък данък) да влиза в 
местния бюджет. 
По думите на Чавдарова трябва да се променят 16 закона. Такъв е примерът със Закона за публичните 
финанси, който влиза в сила от 1 януари 2014 година. С него се предвижда общините да са приравнени 
като подчиненост на финансовия министър, а вече страната е критична от европейска гледна точка по 
отношение на зависимост на общинските бюджети. 
Законът за управление на отпадъците също трябва да бъде променен, тъй като дава право с наредби 
двама министри да определят непосилни такси. Такава е санкционната такса за депониране на отпадъци, 
която бърка в джоба на всички граждани и бизнеса. От 3 лв. тя е скочила на 15 лв., а през 2014 година 
размерът й се очаква да стане 35 лв. на тон. Този въпрос ще бъде дебатиран с депутати на 30 септември 
по време на Ден на диалога между местна и централна власт. От Националното сдружение на общините 
предлагат този данък да се замрази до 2016 година на 15 лв. до изграждането на система за 
компостиране на отпадъци. България е заложила до 2009 г. да закрие регионалните депа за отпадъци, 
което се оказва непосилно. Според Гинка Чавдарова обаче европейските санкции в тази насока биха 
могли да се отложат, ако действията бъдат обосновани от нашите представители. 
От Националното сдружение на общините настояват и за нов закон за местните данъци и такси. Според 
тях трябва да се смени схемата, по която се определя данъчната основа на имотите, която да се обвърже 
с пазарната стойност. 
Акцент на пресконференцията бе и следващия програмен период. Изпълнителният директор на 
Националното сдружение на общините в Република България обърна внимание на факта, че от този 
програмен период не са взети поуки от грешките. В същото време е важно за какво ще бъдат използвани 
европейските средства. Според Чавдарова, България също споделя Европейските приоритети, тъй като 
първата цел е социално включване и намаляване на бедността – проблем, с който страната ни би 
трябвало да се бори. 
 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Далавера с локомотиви в БДЖ - продават ги за скрап на чехите, те ги пускат да работят 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Четири локомотива са продадени през 2012 година за 500 хиляди лева общо или по 125 хиляди лева, 
колкото е цената на един луксозен автомобил, пише в писмо до медиите от гражданско 
сдружение.Според писмото, нов локомотив от подобен тип струва над 6 милиона лева. Старите возила на 
железниците могат и се използват след като минат ремонт и рециклиране, както и са направили чехите, 
пускайки отписаните локомотиви по своята жп мрежа. 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=619039
http://www.blitz.bg/news/article/219073
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В далаверата за продажба на обявени за стари и негодни локомотиви очевидно са замесени най-високите 
нива в ръководството на железниците, които по този начин водят към фалит държавната компания. 
От друга страна, подобни сделки предизвикват подигравки и съмнения в корупция в нашите търговски 
партньори. Но темата за “остарелия” състав на железниците не е нова и се води последователно от 
години, пишат още от сдружението. 
 
Източник:  
 
Заглавие: Цяла България събира капачки от шишета 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Цяла България от три месеца събира пластмасови капачки и ги предава за рециклиране. Идеята е 
тръгнала от фейсбук, а нейните почитатели са в общността Bulgaria Cap Project.  
Целта е с парите от рециклираната пластмаса да се помогне на хора в неравностойно положение. 
И футболният “Левски” заедно с националния клуб на привържениците дадоха рамо - събират капачки на 
стадион “Георги Аспарухов” и приемат вече събрани във фенмагазините в София. Координаторът Георги 
Монов разказа, че тъй като живее в “Обеля”, се уговаря по фейсбук кога приема събраните капачки на 
станцията на метрото в неговия квартал. 
Софийската фирма “Мет трейдинг” ООД пък ще рециклира капачките, без да търси печалба, обеща 
шефът  Александър Величков. 
Четете още в печатното издание на "24 часа" 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2262334

