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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Законодателни инициативи ще бъдат обмисляни от асоциация на общините в Карнобат 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Поредица от законодателни инициативи и промени ще обмисли на свое заседание в Карнобат 
регионалната асоциация на общините „Тракия. 
Членовете на организацията смятат, че най-тежкият и спешен за решаване е проблемът с отпадъците. 
Заради спазването на европейския принцип „Който замърсява, той плаща" общините привеждат 
отчисления по сметките на РИОСВ, което по своята същност „наказва" гражданите и местните власти. 
Практически гражданите плащат по -висока такса за битови отпадъци без да получават услуга срещу 
парите си. Новите изисквания изправят общините пред необходимост от увеличаване на размера на 
таксата до нива, които са икономически непосилни за гражданите и за фирмите, което ще доведе до 
дратичен спад в събираемостта и до социално недоволство. Кметовете се надяват казусът да получи 
разрешение до края на годината. 
Едно от предложенията, които ще се разглеждат в Карнобат е за в бъдеще да бъдат установени 
регламенти за задължително съгласуване на решения между Министерски съвет, Парламента и 
националното сдружение на общините. 
Кметовете са категорични, че трябва окончателно да се преустанови с практиката да бъдат отнемани 
собствени приходи на общините за прилагане на национални политики. 
Към пакета от предложения на асоциацията влиза и идеята местните власти да поискат от Главния 
прокурор да внася в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на закон 
или друг акт на Народното събрание, с които се засягат основни права на общините. 
Общините ще настояват да не се допуска запориране на определени приходи от местни данъци, такси, 
услуги, от помощи, дарения, държавни тарнсфери и др. с оглед на гарантиране на предоставянето на 
публични услуги. 
Едно от предложенията, които ще предизвикат сериозни дискусии е да отпадне ограничението, заложено 
в Закона за народната просвета сградите на закритите общински училища и детски градини да могат да се 
използват единствено за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности. 
По този начин общините ще могат да спестят средства за подръжка на неизползваем сграден фонд в 
малките населени места.Местните власти настояват и за възможност да управляват части от държавния 
горски фонд. 
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Източник:  greentech.bg 
 
Заглавие: ЕС дава 50 млн. евро в подкрепа на съоръжения за рециклиране на битови отпадъци във 
Франция 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Две съоръжения за рециклиране на битови отпадъци в Байон и Мендикска получиха подкрепата на 
Европейската инвестиционна банка под формата на 50 млн. евро заем. С това ще може да бъд завършено 
изграждането на двете инсталации, където ще се обработват и рециклират отпадъци от домакинствата. 
Съоръжението „Канопия“ в Байон се състои от завод за рециклиране на органични отпадъци чрез 
ферментационни процеси и има капацитет 80 000 тона на година, плюс сортировъчен център за 
рециклируеми домакински опаковки с капацитет 20 000 тона на година. 
Съоръжението Мендикска в Чарите-де-бас се състои от завод за компостиране и сортиране на 
домакински отпадъци с капацитет 2000 тона на година и депо за не-рециклируеми утаечни битови 
отпадъци с капацитет 16 000 тона на година. 
От 2014 г. нататък тези два мащабни проекта ще обслужват 265 000 жители от двата региона. 
Двете инсталации ще са в състояние да рециклират 70% от битовите отпадъци, генерирани от 
домакинствата в областта. 
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