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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: В ход е изпълнението на проекти за закриване и рекултивация на стари общински депа за 
твърди битови отпадъци  
ПУДООС осигурява финансирането чрез Оперативна програма“ Околна среда“ 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2279   
 

 

Текст: През 2009 година започна процес по закриване и рекултивация на общински депа за битови 
отпадъци на територията на България, които не отговарят на нормативните изисквания. 
Депата в общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Сливо поле, Ситово, Вълчедръм, 
Калояново, Раковски, Вършец, Венец, Завет, Баните, Якоруда и община Кула бяха 
закрити.  Рекултивираната площ на закритите стари общински депа за твърди битови отпадъци (ТБО) през 
2010 г. и 2011 г. е 173 декара. Общата стойност на договорите е 4 471 087 лв., като средствата са 
осигурени от Държавния бюджет и от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“.  През 2012 
година ПУДООС бе одобрен за бенефициент на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изпълнение на 
дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на 
Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ на стойност почти 97 млн. лева. 
Към настоящия момент вече се изпълняват дейности по закриването и рекултивацията на депа на 
територията на Столична община – с. Долни Богров и общините Долни Чифлик,  Дулово, Каспичан, 
Самуил, Елхово, Кубрат, Угърчин, с обща площ за рекултивация около 702 декара и осигурено 
финансиране в размер на 34 890 838 лева.  Общините Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Брезово, Хитрино, 
Борово, Костинброд, Русе, Велики Преслав, Сливо поле и Каолиново са в процес на провеждане на 
тръжна процедура за избор на изпълнител, като се предвижда дейностите по реализацията на проектите 
за закриване и рекултивация на старите общински депа да стартират реалното си изпълнение през 
пролетта на 2014 година.Общата площ, подлежаща на рекултивация е около 563 декара, а стойността на 
рекултивационните дейности е в размер на 34 606 266 лева. След приключване на тези проекти ще се 
подобри жизнената среда на населението от общините, рекултивирали старите си общински депа за 
ТБО  и  ще  има позитивен ефект за 2,7 милиона граждани  на България.  Изпълнението на дейностите, 
заложени в настоящите договори за закриване и рекултивация на изведени от експлоатация общински 
депа за битови отпадъци ще премахне рисковете за човешкото здраве, ще гарантира опазването на 
околната среда и спазване  на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на 
управление на отпадъците. 

 
Източник: БТПП 
 
Заглавие: Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция – 
основни спънки за бизнеса и през 2013-та 

 
Линк: http://www.bcci.bg/news/6423    

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2279
http://www.bcci.bg/news/6423
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Текст: Мудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната 
конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013 година. Това показват резултатите от анкетно 
проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври 2013 
година. Проучването е проведено с цел оценка на условията за бизнес и инвестиране в България като 
отчита и настъпилите промени в това отношение спрямо миналата година. Изследването обхваща и 
очакванията на фирмите за най-неотложните действия, които ще подобрят бизнес климата през 2014 г.  
Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г. са бавната 
администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата 
фирми. Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и неформалната икономика, при които се наблюдава 
задълбочаване. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция - от 59% през 2012 г. на 68% 
през 2013 г. и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор – 66%, при 54% през 2012 година.  
Размерът на корпоративния и подоходния данък, инфраструктурата и финансовата стабилност на 
държавата са важни аспекти от инвестиционния климат, които членовете на БТПП оценяват най-високо, 
спрямо останалите условия за бизнес. Въпреки че финансовата стабилност в страната се оценява 
относително високо, повече от половината от членовете на БТПП (58%) смятат, че e настъпило влошаване, 
спрямо 2012 година. Недоволството на фирмите през 2013 г. основно е по отношение на 
функционирането на съдебната система и състоянието на енергетиката, показва изследването. 
 Настъпили са и положителни промени, показват още резултатите от проучването. Намаляват фирмите, на 
които държавата бави връщането на данъчен кредит – от 30% през 2012 г. на 21% през 2013 г. Според 20% 
от фирмите, през тази година държавата е по-редовна в разплащанията. 39% от фирмите отчитат 
подобрение в публичната инфраструктура. 
 Независимо от това, БТПП припомня, че в различни населени места продължават да се прилагат 
административно наложени режими и процедури, без законово основание, и настоява да бъдат 
премахнати, а законово регламентираните режими  - да се облекчат. 
 Сериозните пречки и притеснения на представителите на бизнеса се отразяват и на очакванията им за 
2014 година. Устойчиво и предсказуемо законодателство, рязко намаляване на регулаторната тежест и на 
бюрокрацията на всички нива, строги мерки срещу сивия сектор и нелегалния внос са най-често 
посочваните наложителни действия за подобряване на бизнес климата през 2014 година. 
 

Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Имоти, жилища и цените на металите 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ 

  

Текст: Oсновен потребител на  стоманени продукти  в света е строителната промишленост. Въпреки това, 
динамиката на промишлеността през 2013 г. в различни региони на света се различава 
значително. Трябва да отбележим веднага, че строителни статистически данни има в повечето страни по 
света. Рейтинг индустрия често се позовава на финансите и косвените показатели. През последната една 
година и половина в САЩ нарастват продажбите и цените на недвижимите имоти, както и броя на 

http://scrap-bg.com/8733/
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разрешителните за ново строителство. Но с всичките “положителни” данни  основните показатели на 
индустрията (и на пазара на недвижими имоти) все още са почти една трета или повече под 
предкризисните нива.  
В друга важна област на потребление на стоманени продукти – членове на Европейския съюз – 
ситуацията е много по-лоша, отколкото в строителната индустрия. Според Experian, през 2012 г. обемът на 
строителството в 19 страни от Европейския съюз е  намаляло  с 2,1%. Според прогнозите, през тази година 
броят на новите съоръжения ще се увеличи с 0,4%, през 2014 г. -. с  1.7%, но засега няма потвърждение на 
тези оптимистични прогнози . Според Experian, тази година, немските инвестиции в строителството ще се 
увеличат до € 147 милиарда. Други големи строителни пазари на ЕС (Франция, Италия и т.н.) през 
текущата година показват спад или стагнация. Например, Обединеното кралство  - Лондон е придружен 
от спад в цените за нови сгради. Дори по-лошо е положението в южната част на Европа, където през 2013 
г. се очаква да спаднат цените на нови сгради с 3-15%. Особено трудно е положението на строителната 
индустрия в Испания, където предлагането на нови жилища продължава да надвишава търсенето с 
няколко пъти. В динамичните азиатски държави през текущата година в строителната индустрия, както и 
в металургията, имаха техните специфични проблеми. Металургията  в Индия, остава оптимистично 
настроена за бъдещето.. През първата половина на финансовата година (април-септември 2013), 
производството на стомана в страната е нараснало с 6.2% в сравнение с преди една година, но 
вътрешното потребление се е увеличило само с 0,8%. В резултат на това може да се каже, че 
перспективите на индийската  стоманена компания Tata Steel за ръст в търсенето на стомана в текущата 
финансова година  е за 5%, и още повече – скорошна WSA прогноза (+5,9%) изглеждат много различни от 
реалността. Между другото, Tata Steel  чрез управляващия  директор Hemant M. Nerurkar  признаха , че 
“спадът в производството в автомобилната индустрия, както и забавянето на растежа в строителния 
бранш ще има отрицателно въздействие върху потреблението на стомана в текущата финансова 
година.” Това означава, че Индия, както и повечето страни са в  ситуация на свръх производство на 
стомана и по-ниски цени. 
Производството на армировъчна стомана в Китай (както и производството на цимент) отдавна надвишава 
половината от общия обем за целия свят. Не по-малко от 50% е  делът на Китай в световната строителна 
индустрия, не само в жилища, но и в металното  промишлено строителство.Въпреки това, бързото 
строителство през последното десетилетие има много ясни “нарушения”. Огромното търсене на жилища 
“загрява” от спекулации с недвижими имоти.Средните цени на апартаментите в големите градове в 
продължение на 10 години  са увеличени до 4 пъти и стават недостъпни за клиентите. Това жилищен 
“балон”, който включва огромни празни квартали, съзадва социално напрежение в страната.Поради това, 
през 2011 г. китайското правителство стартира програма “36м”, в който в продължение на 4 години, за да 
бъдат построени 36 милиона малки и  на изключително ниска цена апартаменти. Тя е била планирана да 
осигури жилища за хората в нужда, и да доведе до понижаване на цените на пазара. Китайската версия 
на “достъпни жилища” се строи в цялата страна, отнема метала, но пазарните цени ударят лошо 
индустрията. А това води до създаването на нов вид корупция на регионално ниво. В най-големите 
градове в Китай (което  е подобно на Русия)  има  подновявне на  ръст в цените на имотите. Например, в 
Пекин през август, те са се повишили с 14.9% в сравнение със същия период на миналата година, а през 
септември – вече с 16%. 

Източник: varna24.bg 

Заглавие: Eвропа взе на мушка рязането на стари кораби за скрап  

Линк: http://news.varna24.bg/463159.html     

http://news.varna24.bg/463159.html
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Текст:  Рязането на стари кораби за скрап не може да се развие като бизнес заради липсата на 
нормативна уредба, а има голям интерес към него. Това заяви к.д.п. Валентин Енчев, директор на ИА 
"Морска администрация" - Варна. По неговите думи този въпрос законодателно още не е решен в цяла 
Европа. Проектодирективата за рециклиране и оползотворяване на корабните останки беше посрещната 
с противоречиви мнения, което проточи нейното приемане.  
Това стана причина ние също да нямаме развито законодателство в тази насока, обясни кап. Енчев. Тези 
дни стана ясно, че Европейският парламент най-после е приел нова регулация за рязане на плавателните 
съдове. В нея е записано, че корабите под флага на страни от ЕС вече ще могат да бъдат извеждани от 
експлоатация в режища извън Съюза. Условието е това да става само при стриктно спазване на 
стандартите на Регламента за рециклиране на кораби, който забранява на европейски 
корабособственици да продават кораби на режища, където съдовете се режат директно на брега. А как 
ще се осигурява съответствието с тези стандарти, е въпрос, който ще решават регулярните инспекции 
съобразно оценките на ЕК и НПО-та, смятат от европарламента. Новият регламент влиза в сила до 3 г., за 
да има достатъчно време всички държави от общността да създадат необходимите законови условия за 
прилагането му. Това, което се знаеше досега, е, че е забранено рязането на кораб на вода. Може да се 
прави само на брега под контрола на РИОСВ. Разписано като нормативен документ обаче, липсва в 
очакване на европейската директива, за да можем да хармонизираме законодателството си към нея, 
обясни кап. Енчев.  
Той се надява оттук нататък регулирането на нормативната уредба да стане възможно по-бързо. Има 
голям интерес към рязането на кораби. Не случайно Турция стана четвъртата сила в този бизнес. Ние не 
можем да се мерим с нея, но имаме възможност да развием нишата поне за малките кораби, коментира 
шефът на ИАМА-Варна. Според него от страна на агенцията бизнесът има пълна подкрепа, но в случая 
бедата е, че намирането на бързо решение зависи от няколко инстанции. Ето, ще се обърнат към РИОСВ 
за разработването на нормативната уредба, но инспекцията едва ли ще се задейства, ако идеята идва 
отвън. Затова е нужна намесата на по-горните инстанции в държавата, категоричен е той. Имаме 
информация за няколко тайно нарязани кораба, продължава кап. Енчев. Проверили я и се установило, че 
наистина са нарязани, но няма нарушения на екологичните изисквания, тъй като не е станало във водата. 
Няма законодателство, а реално се реже. Не е ли по-добре вместо да се кара на ръба на забраненото и 
непрекъснато да се вика прокуратурата, най-после този бизнес да се регламентира и да му се даде 
възможност да се развива, още повече че като пристанище град имаме условия за това, реторично пита 
шефът на ИАМА- Варна. 
4 корабни гробища събират бракуваните плавателни съдове 
Повечето европейски корабособственици, включително и нашите, изпращат корабите си за скрап в 
Югоизточна Азия, където при изключително тежки условия на труд те биват разфасовани. Най-голямото 
корабно режище (приема над 40% от корабите по света) се намира в град Читагонг, Бангладеш, което 
заема 7 км ивица от плажа и дава работа на повече от 150 000 души при изключително ниско заплащане 
и непрекъснат риск за живота. По думите на наши капитани, посещавали тамошното пристанище, не се 
спазват никакви екологични изисквания и в района вече са унищожени всички естествени морски 
животински видове. 
Подобни са условията на труд и на корабните гробища в Пакистан, Индия, което не спира големите 
европейски корабособственици да ги използват. Четвъртото голямо режище се намира в Турция. 
До момента единственото наложено ограничение е забраната за продажба на кораб, плаващ под 
европейски флаг, на страна извън общността, което може да става едва след осмата година от 
построяването му. По този начин не първият собственик вече е отговорен за нарязването на стария 
плавателен съд. Сега идеята на Европарламента е всички европейски корабособственици да започнат да 
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плащат по 3 цента на тон в специален фонд, след като корабът е регистриран в пристанище на общността. 
Събраните средства от този своеобразен данък ще отиват за подобряване на условията на труд и 
екостандартите на режищата.  

 

Източник: actualno.com  

Заглавие:  Към 2100 г. човечеството ще произвежда 11 млн. тона боклук всекидневно 

 

 Линк: http://interest.actualno.com/Kym-2100-g-chovechestvoto-shte-proizvejda-11-mln-tona-bokluk-

vsekidnevno-news_5398.html   

 

Текст:  Едва ли не ежемесечните доклади на учени за изменението на климата отхвърлиха на заден план 
не по-малко важен екологичен проблем – проблема с натрупването на твърди битови отпадъци на 
човечеството. 
Не са много държавите, които днес се грижат да утилизират увеличаващите се с невероятна скорост 
обеми боклук. Развиващите се, а и развитите страни не привикват своите граждани към култура за 
минимизиране на твърдите отпадъци. В същото време колкото повече печели човек, толкова повече 
боклук произвежда той. 
Малцина  се замислят колко бързо се пълни боклукчийската кофа, когато хвърляме в нея пластмасови 
опаковки от мляко, от сок, вода и пликчета от замразените пилета, от храна, пакети, в които сме купили 
зеленчуци, корпуси на остаряла техника, рекламни брошури и прочетени списания. А и самите 
пластмасови опаковки, които изхвърляме почти всеки ден, не носят никаква полза на околната среда. 
Даниъл Хорнвег, доцент от университета на Онтарио, Периназ Бхада-Тата, консултант на компания, 
работеща с твърди отпадъци, и Крис Кенеди, професор от университета в Торонто са публикували в сп. 
Nature своето виждане за проблема. 
Те са изчислили, че към 2100 година човечеството всеки ден ще изхвърля около 100 милиона тона 
отпадъци по цял свят. Това е три пъти повече, отколкото сега. 
Разбира се, част от тези боклуци се преработват, но повечето попълват градските бунища, които растат 
буквално пред очите ни. Учените, притеснени от ситуацията, отбелязват, че осигурените хора 
произвеждат повече боклук, докато бедните купуват и употребяват по-малко продукти, затова хвърлят 
по-малко отпадъци. От друга страна, хората, които печелят повече, в даден период от своя живот 
престават да харчат пари за вещи и обогатяват живота си с впечатления. 
Тези данни позволяват да се предположи колко боклук ще генерира човечеството в близките години, 
когато това количество достигне своя пик. Всичко зависи от ръста на населението на планетата, броя на 
хората, живеещи в развитите и развиващите се страни. 
В доклада си учените отбелязват, че само по себе си количеството произвеждан боклук не е най-голямата 
беда за човечеството и планетата. Боклукът може да се изгаря и преработва, да се строят нови погреби и 
да се прилагат други методи, които ще позволят да се справим с този проблем. 
По-голямо притеснение за еколозите е фактът, че увеличението на произвеждания боклук съпътства 
увеличаването на парниковите газове, увеличаването на концентрацията на азота и пластмасовите 
частици в Световния океан (това влияе на качеството на храната, която употребяваме). 
Изследователите настояват, че техните цифри не са окончателни – ние можем както да влошим, така и да 
подобрим ситуацията. В това отношение е показателен примерът на японците. Правителството на 

http://interest.actualno.com/Kym-2100-g-chovechestvoto-shte-proizvejda-11-mln-tona-bokluk-vsekidnevno-news_5398.html
http://interest.actualno.com/Kym-2100-g-chovechestvoto-shte-proizvejda-11-mln-tona-bokluk-vsekidnevno-news_5398.html
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Страната на изгряващото слънце, което няма възможност да организира големи сметища на своята 
територия, силно е ограничило, ако може така да се каже, свободата на гражданите си по отношение на 
боклука. Поради тази причина количеството отпадъци от един човек в тази страна е едно от най-малките 
в света. 
Боклукът в Швеция пък съвсем е изчезнал и страната планира да закупува този на съседите. 
Още миналата година програмата по преработка на отпадъците в електричество и енергия за отопление в 
Швеция е набрала такива обороти, че към сметищата на страната се изпращат само 4% от боклука (средно 
из Европа този процент е 38). Останалото или се преработва, или се изпраща в пещите. 
В специалните заводи отпадъците се изгарят, от което се загрява вода, която затопля жилищните и 
административните сгради (така се осигуряват 20% от централното отопление). Освен това част от 
получаваната енергия се използва за изработване на електричество, което захранва около една четвърт 
от домакинствата. 

 

Източник: capital.bg  

Заглавие: Цените на медта се възстановяват заради Китай 

През третото тримесечие металът е възвърнал 8.8% от стойността си 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/2013/11/10/2178901_cenite_na_medta_se_vuzstanoviavat_zaradi_kitai/?ref=
cheteno24      

 

Текст:  Прогнозите на пазарните анализатори за поскъпване на медта нараснаха най-много от осем 
месеца заради повишените очаквания за потреблението в Китай, съобщи Bloomberg. Според данните на 
щатската комисия за търговия със суровинни фючърси през октомври борсовите спекуланти са 
продължили започналата предишния месец тенденция да увеличават нетните си дълги позиции (залози 
за поскъпване) към медта. През по-голямата част на годината инвеститорите залагаха повече на 
поевтиняване на индустриалния метал.  
Спад на запасите 
Миналия месец производственият сектор в Китай отбеляза най-бързия си растеж от 18 месеца, а през 
септември вносът на рафинирана мед в страната нарасна най-силно от 2010 г. Същевременно глобалните 
складови запаси, следени от борсите в Лондон, Шанхай и Ню Йорк, са достигнали най-ниските си нива от 
девет месеца. "Засилването на търсенето в Китай изненада всички", коментира Гейл Бери, анализатор в 
Barclays. Той отбелязва, че вносът в страната, която е най-големият потребител на метала в света, 
вероятно ще остане много висок. Една от причините за това е възможността металът да бъде използван 
от китайски фирми като обезпечение при кредит. 
От началото на годината медта е поевтиняла с 9.9% до 7142.50 долара на Лондонската борса за метали. 
За трите месеца до септември обаче медта е възстановила 8.8% от цената си, което е най-бързият ръст за 
последните шест тримесечия. От юни насам глобалните складови запаси са намалели с 29% до 666 087 
тона. Поръчките за изваждане на количества от складове, следени от Лондонската борса, са се увеличили 
с 14% за последните две седмици, което е сигнал за нарастващо търсене.  
Китай отговаря за 43% от световното потребление на мед, следван от Европа със 17% и Северна Америка 
с 11%. През следващата година се очаква китайската икономика да нарасне със 7.4%, което ще е най-

http://www.capital.bg/biznes/2013/11/10/2178901_cenite_na_medta_se_vuzstanoviavat_zaradi_kitai/?ref=cheteno24
http://www.capital.bg/biznes/2013/11/10/2178901_cenite_na_medta_se_vuzstanoviavat_zaradi_kitai/?ref=cheteno24
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ниският темп от 1990 г. Този ръст обаче е повече от двойно по-голям от очаквания в САЩ, докато 
еврозоната тепърва излиза от рецесия. 
Излишъци 
Дори най-оптимистичните прогнози да се сбъднат, според анализаторите от Barclays производството на 
метала ще надвишава търсенето. Според изчисленията на банката през текущото тримесечие ще има 407 
хил. тона излишъци в сравнение с недостига от 636 хил. тона за предишните шест месеца. За цялата 
година излишъците ще достигнат 193 хил. тона спрямо дефицита от 63 хил. тона през 2012 г. 
Растящите цени през последното десетилетие доведоха до повишаване на продукцията в редица 
държави - от Монголия, през Индонезия до Чили. За 2014 г. се прогнозира повишаване на производството 
с 5%. В момента медта се търгува на цена около 30% под историческия рекорд от 10 190 долара за тон, 
достигнат през февруари 2011 г.  
 

Източник: trud.bg  

Заглавие: Граждани контролират проект за 55 млн. евро 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2430615   

 

Текст:  Граждани и неправителствени организации ще проверяват с какви материали се изгражда новата 
ВиК мрежа на Монтана. Общественият контрол се въвежда заради обвиненията, че в канализацията се 
влага хвост с тежки метали, съобщи зам.-кметът на града Диман Георгиев. 
Ремонтът на ВиК системата на Монтана започна през юли. До началото на 2015 г. строителите трябва да 
изградят 42 км нова канализация и 16 км нови водопроводи. В проекта ще бъдат инвестирани 54,5 млн. 
лв. по ОП “Околна среда”. Преди дни обаче еколози обявиха, че за уплътняване на тръбите се използва 
хвост с тежки метали от мините в Чипровци, което е опасно за здравето. По случая започна и проверка на 
прокуратурурата. Строителите и местната управа категорично отхвърлиха обвиненията. 
“В изкопите се влага не хвост, а пясък от флуоритната мина в Чипровци, който отговаря на изискванията. 
За да няма и грам съмнение, ще бъдат взети проби в присъствието на граждани, неправителствени 
организации и журналисти”, заяви Георгиев. Те ще бъдат анализирани в две лаборатории - на Агенцията 
по околната среда и на Минно-геоложкия университет. 

 

Източник: ruse.topnovini.bg 

Заглавие: Ще обсъждат искане за отмяна на изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци 

 
Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/59245   

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2430615
http://ruse.topnovini.bg/node/59245
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Текст: Председателят на Гражданско движение "Бъдеще за Русе" Бойко Никифоров съобщи, че 
областния управител е отправил покана до Обществения съвет към него, за провеждане на 26 ноември на 
извънредно заседание, по повод искането, направено от Мариян Димитров, за отмяна на текст от 
решение на Общинския съвет, касаещо изграждане на инсталация за сортиране и изгаряне на отпадъци.  
Бойко Никифоров изпрати и становище на Гражданското движение "Бъдеще за Русе"относно мотива да 
бъде поискано провеждане на извънредното заседание: "Гражданско движение "Бъдеще за Русе" 
подкрепя идеята за изграждане на инсталация за разделяне и оползотворяване на битовите отпадъци. 
Притеснени сме от факта, че взетото от Общинския съвет решение е в несъответствие с решението на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците, отразено в протокол №6 на същото, взето в 
кабинета на кмета Пламен Стоилов на 26 октомври 2012 г., съгласно което такава инсталация ще се 
построи след провеждане на конкурс за изпълнител. Тъй като е предвидено част от отпадъците да бъдат 
изгаряни, в интерес на здравето на всички жители на Русе е това са става единствено, ако инсталацията 
не отделя никакви вредни емисии, както и миризми. Решението инсталацията да се изгражда от 
"Топлофикация" е взето без да е обсъдено техническо решение за изгаряне на отпадъците и съответно 
липсва информация относно отделяните вредни емисии. Намираме, че провеждането на конкурс за 
изпълнител с основно изискване липсата на каквито и да е вредни емисии от предложената инсталация, 
както и последващ договор с ясни клаузи, гарантиращи това, е единственият начин за решаване на 
проблема.  Надяваме се, че обсъждането на проблема ще внесе яснота в намеренията на Общината, 
както и ще доведе до намиране на най-доброто за гражданите на Русе решение." 

Източник: varnautre.bg 
 
Заглавие: Нулева такса смет - вече без служебна бележка 

Линк: http://www.varnautre.bg/2013/11/10/193333-nuleva_taksa_smet_veche_bez_sluzhebna_belezhka  

 

Текст:  Собствениците да декларират, че не ползват имота, а общината сама да проверява дали лъжат, 

предлага шефът на "Местни данъци" Иво Филипов 

Облекчаване на режима за освобождаване от такса смет на имоти, които не се ползват, предлага Иво 
Филипов, директор на дирекция „Местни данъци” в Община Варна. Той е формулирал промени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени, според които собстениците на 
празни парцели ще трябва само да декларират предварително, че не ги ползват, а общината сама да 
проверяват в кадастъра, че става дума за земя, а не за застроен имот. Сега собствениците всяка година 
трябва да подават служебна бележка, с която да доказват, че от имота им не се изхвърля боклук. Към нея 
се прилага справки от кметството, от енергото, от ВиК и актуална скица. Само административните такси по 
изготвянето на бележката надхвърлят 50 лева. Промените трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет. 
- Г-н Филипов, защо се налага промяната, която предлагате? 
- Редът на подаване на декларациите, свързани с такса за битови отпадъци и сроковете за тяхното 
подаване са обект на много жалби до Община Варна, до омбудсман и съдилища.  
Извозването на битови отпадъци е комунална услуга, предоставяна от общината на населението и е 
логически и икономически обосновано, който не желае да ползва тази услуга, да заяви това 
предварително. Така общината ще знае (поне в значителна степен със сигурност, а това ще осигури и 
адекватност на икономическите разчети) кой на територията на общината ще ползва услугата и кой не. 
Чрез предварителното уведомяване се гарантират както правата на собственика, който по една или друга 

http://www.varnautre.bg/2013/11/10/193333-nuleva_taksa_smet_veche_bez_sluzhebna_belezhka
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причина не желае да ползва предоставяната от общината услуга, така и правата на общината, която 
колкото по-добре е информирана предварително, толкова по-ефикасно ще организира предоставянето 
на услугата, което неминуемо ще рефлектира и върху таксата за нея. 
Затова съм убеден, че сроковете за подаване на декларациите, свързани с такса за битови отпадъци 
трябва да се запазят. 
- Какво предлагате да се промени тогава? 
- Както казах при омбудсмана на Република България са постъпили много жалби по отношение на 
декларацията, касаеща имоти, които не се ползват през годината и представляват незастроена земя. Сега 
наредбата задължава собствениците да представят изрично посочени документи (служебни бележки от 
ВиК Варна и електроразпределителното дружество), с които да доказват неползването на имота. Според 
омбудсмана на Република България това изискване е необосновано. Според него това е така, защото 
освобожването от заплащане на такса следва да се извърши в случай, че услугата не се ползва и поради 
това не се дължи и съответната такса.  
- Какъв е редът сега? 
- В чл.19а, ал.1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени е 
регламентирана освобождаването поради неползване на услугата от собствениците или ползвателите на 
имотите. Съгласно същата разпоредба, задължените лица подават декларация, че няма да ползват 
имотите си през следващата година. С това те заявяват и, че няма да ползват услугите, които общината ще 
предоставя през следващата година. Гражданите обаче трябва да прилагат документ за последни 
отчетени показания за потребление на вода и електрическа енергия. В случая се прилага документ за 
период, който няма отношение към освобождаване от заплащане на такса, тъй като изискването е да 
декларират, че имотът не се ползва през следващата година. Омбудсманът смята, че към момента на 
подаване на декларацията е достатъчно лицето, което я подава, да заяви, че няма да ползва имота през 
годината. Становището на Община Варна, че представянето на тези документи имат за цел да 
предотвратят злоупотреби от страна на гражданите, се приема от Обмудсмана само в частта, че 
общинските органи са длъжни да направят всичко възможно да предотвратят злоупотребите, но 
единствено с позволените от закона средства. Той смята, че общините разполагат и с достатъчно 
механизми и могат да предприемат редица административни мерки за предотвратяване на тези 
злоупотреби без да въвеждат изисквания, които противоречат на нормативната уредба и нарушават 
правата на гражданите.  
- Как ще промените сега съществуващия ред? 
- Предлагам в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна да отпадне текстът: 
Чл.19а,ал.1 „За 2013 г. срокът за подаване на декларацията е до 31.януари 2013 г. включително ”. 
Чл.19а,ал.3 „В декларацията по ал.1, респ.ал.2 се придружава от едновременното представяне на 
следните документи: 
Служебна бележка от ВиК Варна, удостоверяваща, че за този имот е спряно подаването на вода за 
предходните 12 месеца или няма разкрита партида за отчитане на вода; 
Служебна бележка от електроразпределителното дружество, удостоверяваща, че за този имот е спряно 
електрозахранването или няма разкрита партида за отчитане на ел.енергия” 
Предлагам също изменение и допълнение и на чл.19, от Наредбата, които да прецизират текста и точното 
определяне на контролните функции по отношение на тази декларация: 
Чл.19,ал.4 изречение второ „Ако нежилищният имот не се ползва целогодишно, таксата в частта на 
услугите ”сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битови отпадъци в депа” се събира 
пропорционално за периода посочен в декларацията, а таксата за услугата” поддържане на чистотата на 
на териториите за обществено ползване” за цялата година. „ 
Чл.19,ал.7 се създава ново изречение: ”Декларираните обстоятелства се проверяват от длъжностни лица 
от сектор „Екологичен контрол” дирекция „УСКОР”, за което се съставя протокол, който се предава в 
Дирекция ”Местни данъци”. 
Сега чл.15, изисква представяне на служебни бележки за имоти, намиращи се извън границите на 
сметосъбиране от съответния район. В тях се посочват границите на декларираните имоти и видът на 
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предлаганите услуги в съответния район, за да бъдат предотвратени опитите за злоупотреби от страна на 
някои граждани.  
- Как тогава ще бъде защитен интересът на общината срещу злоупотреби? 
- На практика компететният орган, който администрира местните такси по ЗМДТ, е общината. 
Източниците, необходими за определяне на задължението, се съхраняват в администрацията. В план-
сметката за приходите и разходите от такса за битови отпадъци, гласувана от Общинския съвет за 
съответната година, е определен годишният размер на таксата. Със заповед на кмета на общината са 
определени районите за извършване на услугите и за които се определя такса за битови отпадъци. 
Поради тези факти намирам, че е необосновано изискването гражданите да доказват, че в имота им не се 
предоставя услугата при самото определяне на таксата, без да е налице спор относно нейния размер. 
Това създава допълнителна административна тежест за гражданите, което е в противоречие на 
принципите на доброто управление и добрата администрация. Една администрация е добра, ако в 
дейността си се ръководи от своите нормативно определени задължения, както и поддържа високо ниво 
на административното обслужване и гарантира, че гражданите получават адекватно отношение и 
упражняват пълноценно правата си. 
Според мен е задължително да се спази принципът на служебното начало, заложен в чл.9 от АПК. 
Предлагам следната редакция на чл.15, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна: 
„За имотите по ал.2 лицата по чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна подават заявление в Община Варна Дирекция „Местни 
данъци”. 
Предлагам и следните допълнения: 
Чл.15,ал.4 „Задължените лица, уведомили Община Варна през 2013г. чрез представяне на служебни 
бележки от съответния район на територията на който се намира имотът, не подават заявление за 2014 г. 
при условие, че няма промяна в границите на организираното сметосъбиране, определяни ежегодно със 
Заповед на Кмета на община Варна по чл.63,ал.2 от Законът за местни данъци и такси.” 
Чл.15,ал.5 „Подадените заявления се предават по служебен път на съответната районна администрация 
/кметство/ за получаване на необходимата информация”. 


