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Източник: greentech.bg 
 
Заглавие:  Кабинетът направи крачка в посока данъчни облекчения за еко-коли 
 

Линк:  http://www.greentech.bg/?p=46040    
 

 
 

Текст: Данъчно облагане за автомобилите въз основа на техните вредни емисии – крачка към този 
подход направи правителството на редовното си заседание тази седмица. Това стана, след като 
Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 
такси. 

В проекта се предвижда възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните 
средства в България да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните 
норми на парникови газове. Предложението представлява първата стъпка в посока преминаване към 
имуществено данъчно облагане на превозните средства, определено на база нивата на емисии вредни 
вещества. Данъчното облекчение ще бъде в две разновидности – намаления от годишния данък върху 
превозните средства в размер на 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и 
екологични категории. 

Източник: haskovo.net 

Заглавие: Обраха цех за метали в Хасково, от дом задигат злато 

Линк: 
http://www.haskovo.net/news/139695/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D1%86%D0%
B5%D1%85_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0
%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0
%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_     
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Текст:  Цех за метали в Индустриалната зона на Хасково е бил обран, съобщават от полицията. В него е 
проникнато след разбиване на катинара на вратата. Задигнати са мотопед, 4 заваръчни апарата, 4 
ъглошлайфа, дрелка, 2 къртача, медни тръби и 4 заваръчни шлема. 

Още една кражба е регистрирана през изминалото денонощие в областния град. Обран е частен дом на 
булевард „Раковски”. След счупване патрона на вратата е извършена кражба на 25-грамова златна 
гривна, 45-грамов златен синджир и 16-грамови два златни пръстени. 

И по двата случая са образувани досъдебни производства. 

 
Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Завършват депото за отпадъци край Кърджали до 2 години 

 
Линк: 
http://www.standartnews.com/regionalni/zavarshvat_depoto_za_otpadatsi_kray_kardzhali_do_2_
godini-207596.html   
 

 
 

Текст: Кърджали. "До две години Регионалното депо за битови отпадъци край Вишеград Кърджали 
трябва да бъде завършено. С кмета Хасан Азис работим съвместно и търсим формулата, за да можем да 
изпълним проекта.Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. 

Депото ще се реализира в редуцирания вариант с по-малко средства, каза екоминистрът и се ангажира да 
съдейства за осигуряване на средства. Намеренията са след това да се търси финансиране от оперативни 
програми за изграждането на обекта в пълен обем. 

Проектът предвижда в депото да се събират отпадъците от всички общини на област Кърджали. 
Изграждането започна с европейски средства, но през последните години бе блокирано. 

 

 

http://www.standartnews.com/regionalni/zavarshvat_depoto_za_otpadatsi_kray_kardzhali_do_2_godini-207596.html
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Източник: ruse-news.com 

Заглавие: Дават терен на “Топлофикация”-Русе за инсталация за сепариране на отпадъци 

Линк: http://ruse-news.com/davat-teren-na-toplofikatsiya-ruse-za-instalatsiya-za-separirane-na-

otpadatsi/       

 

Текст: На "Топлофикация"-Русе да бъде учредено безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху терен 

от 28 декара, намиращ се до регионалното депо в Русе.  

Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът на Русе Пламен Стоилов. Върху терена 

топлофикационното дружество възнамерява да изгради инсталация за сепариране на битови отпадъци. 

Предвижда се тя да бъде с разгъната застроена площ от 8977 кв. м и ще включва едноетажно хале за 

сортиране на битови отпадъци, едноетажна административно-битова сграда, електронна везна и 

трафопост. Срокът за изграждането е 18 месеца. 

Зам.-кметът Свилен Иванов обясни, че след като отпадъците минат през инсталацията, част от тях ще са за 

рециклиране, а друга ще се изгаря в “Топлофикация” с цел производство на енергия. По думите му така 

отпадъците ще намалеят с 95 процента, като само пет процента – инертни материали, използвани в 

строителството, ще отиват в депото. 

Източник: informirash.me 
 

Заглавие: Иван Колев: Редно е таксата за битови отпадъци да отговаря на количеството генерирани 

такива 

Линк: http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/10137-ivan-kolev-redno-e-
taksata-za-bitovi-otpadatzi-da-otgovarya-na-kolichestvoto-generirani-takiva  
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Текст: Редно е на съответното количество генерирани отпадъци да се начислява съответна такса. В 
продължение на 10 и повече години държавата не можа да намери начин за разпределение на 
данъчната тежест според количеството отпадъци, които генерира едно семейство, коментира 
законопроекта за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, Иван Колев, зам. кмет 
на община Добрич. При нас е трудно да се определи конкретното количество битови отпадъци и от там 
таксата. Но въпреки това в община Добрич има начин това да бъде направено и в момента, допълва Иван 
Колев. Възможност за това дават самостоятелните жилища, които разполагат с отделни контейнери за 
смет. В останалите случаи, в големите жилищни кооперации, това може да се реализира много трудно, 
коментира още заместник кметът на Добрич.Той изрази надежда, в предстоящата година до влизане на 
закона в сила, да бъде намерен най-добрият начин за справедливо определяне на таксата за битови 
отпадъци и той да бъде обсъден с общините. 

 
Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Заместник-министър Чавдар Георгиев взе участие в Международна конференция по 
Партньорска програма „Зелен мост” 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2216   

 
 
Текст: Целта на форума е установяване на партньорство Европа - Азия в прилагането на програми и 

планове за зелен растеж  

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2216
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Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев взе участие в Международна 
конференция по Партньорска програма Европа - Азия „Зелен мост” за развитие на зелена икономика. Тя 
се проведе на 30 септември и 1 октомври 2013. г, в гр. Астана, Казахстан. 

 
Основната цел на форума е насърчаване на международното партньорство Европа - Азия в прилагането 
на програми и планове за зелен растеж. Участниците обсъдиха темите, свързани с обмен на екологично 
знание,  управлението на природните ресурси за устойчиво развитие, изменението на климата и 
преминаване към зелена икономика и зелена енергетика. 

 
В рамките на конференцията заместник-министър Чавдар Георгиев се срещна и с министъра на околната 
среда на Казахстан Нурлан Каппаров, с който са обменили становища за развитие на двустранните 
отношения в областта на околната среда. На срещата е присъствал и посланикът на Република България в 
Казахстан Н.пр. Иван Димитров. 
 
 
Програмата „Зелен Мост“ е подкрепена по време на седмата министерска  конференция „Околна 
среда за Европа“ по околна среда и развитие в региона на Икономическата комисия за Европа на 
ООН  /21-23 септември 2011 г., Астана, Казахстан/. На конференцията бе началото на установяване 
на международно партньорство Европа-Азия, като осем държави включително Казахстан, Русия и 
Германия,  подписаха Харта за зелен мост. 

Инициативата „Зелен мост” е възможност за укрепване на екологичното сътрудничество между 
страните и за постигането на зелен растеж и е приветствана на Конференцията на ООН на високо 
ниво по устойчиво развитие „Рио+20” (20-22 юни 2012 г., Рио де Жанейро, Бразилия) като регионална 
доброволна партньорска програма за сътрудничество. 

 

 


