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Източник: МОСВ  
 
Заглавие: С официално писмо на ЕК за преустановяване на плащанията по ОПОС се изисква преглед на 
проектите за периода 2010 – 2013 г  
ЕК иска да се увери, че България ще предприеме необходимите корективни мерки 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2326    
 

 
 

Текст: Постоянният представител на Република България в ЕС посланик Димитър Цанчев  изпрати 
официално писмо, подписано от Валтер Дефа, генерален директор на Генерална дирекция „Регионална 
политика и урбанистично развитие“ на ЕК  за преустановяване плащането на искания за междинни 
плащания по Оперативна програма „Околна среда“.  В писмото се съобщава, че разплащанията по 
искания за междинни плащания по програмата ще са спрени, докато Европейската комисия не получи 
увереност, че българските институции са предприели описаните в писмото корективни мерки.  Решението 
и последвалото писмо са в резултат на констатациите на одит, който дефинира недостатъци на системата 
за управление и контрол на програмата. Констатира се, че Управляващият орган не е идентифицирал нито 
един от пропуските и нередностите, установени по време на одита.  Българските власти са поканени да 
вземат корективни мерки в няколко направления: подобряване на системите за управление и контрол на 
оперативната програма, пълен или на извадка преглед на проектите от 2010-2013 г.,който да доведе до 
налагане на финансови корекции за ясно дефинирани нарушения в обществените поръчки, преглед на 
проведени одити за 2011 и 2012 г. Всички мерки трябва да бъдат проведени в тясно сътрудничество 
между Управляващия орган на Оперативна  програма „Околна среда“ и националния Одитиращ орган.  
МОСВ, МФ  и вицепремиерът по еврофондовете работят по съгласуването на обща програма за действие, 
която  да гарантира най-бързо изпълнение на изискванията, ефективно подобрение на работата и 
успешно завършване на проектите, подкрепени от  ОП „Околна среда“. 
 

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова ще участва в официалната церемония по награждаване на 
победителите от „Зелена олимпиада“  
Тя ще връчи специални награди за изразена активна позиция за опазване на природата 

 
Линк http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2327 
  

 
 
Текст: Министър Искра Михайлова ще участва в официалната церемония  по награждаване  на 
победителите от второто издание на конкурса „Зелена олимпиада“. Тя ще връчи специална награда на 
участник, изразил активна лична позиция за опазване на природата. Със специални награди ще бъдат 
удостоени и най-активните ученически екоклубове.     
 Церемонията ще се състои на 6 декември 2013 г. от 10.00 ч., в сградата  на  МОСВ  на ул.„ У. Гладстон“ 67, 
зала „Партер“. На събитието официален гост ще бъде и изпълнителният директор на  ПУДООС Галина 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2326
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2327
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Симеонова. Инициативата „Зелена олимпиада“ се провежда за втора поредна година от образователния 
портал „Академика БГ“, под патронажа на Министерството на околната среда и водите.  
Проектът е образователно събитие с екологичен характер, което  има за цел да повиши знанията на 
учениците за опазване на околната среда и да изгради отговорно отношение към природата. 
 Второто издание се проведе отново онлайн и в него взеха участие ученици от цялата страна.  Чрез 
тестове, съобразени с  различните възрастови групи, качени в онлайн платформата zelenaolimpiada.bg, 
децата провериха своите знания за опазването на природата и околната среда. 

 

 
Източник: segabg.com 

Заглавие: Екоминистерството засилва контрола над ГМО, за да спре наказателна процедура 

 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=677469   

 

Текст: Министерството на околната среда и водите пусна за обсъждане промени в Закона за ГМО, с 
които се цели отмяна на една от 14-те наказателни процедури срещу България в областта на екологията. 
Според текста се въвежда задължение работата с ГМО в лаборатории за ваксини и др. да се извършва в 
регистрирани от екоминистерството помещения, които осигуряват адекватна защита дори когато 
дадените организми не представляват риск за здравето на човека, животните и околната среда. Това ще 
доведе до прекратяване на процедурата, обещава министър Искра Михайлова в доклада си до 
Министерски съвет. 
През април 2012 г. Европейската комисия прикани България да включи в обхвата по контрол и дейности с 
ГМО без риск за човешкото здраве и околната среда, така че защитата да е пълна и уеднаквена с 
европейските изисквания. Контролни и регулаторни функции в областта на ГМО имат още няколко 
институции - социалното министерството, Изпълнителната агенция по околната среда, Българската 
агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарствата и Агенция "Митници". Техни 
представители обаче не се включват в т.нар. Консултативна комисия по ГМО, която представя на 
министъра становища за разрешенията за работа с ГМО, за регистрирането на помещения, където да се 
извършва тя, и др. С промените се предлага техни експерти да бъдат включени в работата на комисията, 
но без право на глас. Според министерството това ще гарантира, че всяка дейност с ГМО ще преминава 
преглед от компетентен научен орган. 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Парите по "Околна среда": пълна проверка или процент за загубване 

Европейската комисия обясни в писмо причините за прекъсването на плащанията 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/03/2195733_parite_po_okolna_sreda_pulna
_proverka_ili_procent_za/?ref=rcmnd    
 

http://www.segabg.com/article.php?id=677469
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/03/2195733_parite_po_okolna_sreda_pulna_proverka_ili_procent_za/?ref=rcmnd
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/03/2195733_parite_po_okolna_sreda_pulna_proverka_ili_procent_za/?ref=rcmnd
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Текст: Стотици проекти и хиляди обществени поръчки по програма "Околна среда" трябва да бъдат 
проверени наново или програмата да загуби процент от финансирането си. Това става ясно от писмото на 
Европейската комисия, което е изпратено в края на миналата седмица до София, за да обясни 
прекъснатите плащания по програмата. "Капитал" се запозна със съдържанието на писмото чрез 
източници от комисията. 
Според него европейските одитори, които са били в страната през септември и октомври, са проверили 
наново четири проекта по програмата и са установили съществени дефекти в поръчките на проверените 
общини. Установените проблеми са: 
- Недостатъчни финансови корекции (санкции) заради установено смесване на критерии. 
- Недостатъчно дълги уведомителни срокове за подаване на оферти (според директивата на ЕК сроковете 
са 52 дни). 
- Дискриминация на база членство в Българската търговско-промишлена палата (не е била дадена 
възможност за кандидатстване на фирми, членуващи в подобни организации в чужбина). 
- Неравнопоставено третиране на кандидатите (в един ревизиран случай е имало кандидат, който е 
трябвало да отпадне, ако са били приложени правилата за останалите). 
Съгласно заключенията на комисията управляващият орган не е установил тези нарушения, което води до 
заключението за "значителни недостатъци в управлението и контрола на програмата". В същото време 
комисията счита, че работата на звено "Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС) към Министерството на 
финансите е "добра", въпреки че ОСЕС е прегледал същите четири проекта и не е уловил всички 
нарушения, а за установените не е наложил достатъчна санкция. 
1.8 млрд. евро е общата сума на програма "Околна среда".   
"Капитал" се свърза с говорителя на дирекция "Регионална политика" в ЕК Ширийн Уилър, за да пита за 
това противоречие, но тя отказа да коментира конфиденциална кореспонденция със страна членка. 
Единственото, което изтъкна Уилър, е че писмото не е израз на недоверие към системите за контрол, а 
посочване на дефицити, които да се поправят. "Нека поставим това в перспектива - има 140 прекъсвания 
на плащанията към страни-членки от януари досега. Това, което казваме, е че системите могат да се 
подобрят". 
ОСЕС принципно не коментират за медии, а от МОСВ не отговориха на въпросите, изпратени от 
"Капитал". 
Два лоши варианта  
Исканите действия от българските власти са две. Първото е управляващият орган на "Околна среда" да 
засили контролните си системи и да подобри указанията, давани на бенефициентите, за да не се допускат 
отново подобни грешки. 
По-тежкото искане обаче е второто. От ОП "Околна среда" се очаква да провери наново или цялата 
програма за всички обществени поръчки по нея, или представителна извадка от всички разходи, 
изпратени за плащане на комисията между 2010 г. и 2013 г. В първия случай ще има корекции само за 
установените грешки по конкретни проекти. Това обаче значи да се проверят наново над 450 проекта, 
всеки с по 7-8 поръчки - гигантска по обем работа, която не може физически да бъде извършена за 
следващите шест месеца. 
Ето защо ОПОС може да реши да прибегне до втория вариант, който обаче ще значи т.нар. плоска 
корекция за цялата програма. Това значи, че Брюксел и София ще се договарят за конкретен процент, с 
който ще бъдат орязани средствата за цялата програма - например 10%. Този процент ще зависи от 
грешките, открити при представителната извадка. Така постъпиха в МРРБ през 2010 г., за да избегнат 
спирането на плащания. Този вариант, ако бъде договорен с по-малък процент, може да се окаже по-
добрият. 
Освен че е по-бърз и ще позволи възстановяване на плащанията, той няма да натовари с финансови глоби 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/22/2188197_kolko_dulbok_moje_da_se_okaje_problemut_s_evrofondovete/
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бюджетите на общините. Като се има предвид, че средната стойност на проектите по "Околна среда" е 
няколко милиона лева, това може да значи, че десетки общини ще бъдат спасени от фалит по този начин. 
Една от причините ОПОС и ОСЕС да не налагат максималните възможни корекции при установени 
нарушения с формален характер досега беше, за да пазят общините, които са в крехко финансово здраве. 
Това обаче ще значи, че ще бъдат наказани и общини, които не са допускали грешки, защото общият 
бюджет ще се намали и вероятно някои проекти ще се прехвърлят за новия период от 2014 г. натам. 
В същото време, тъй като глобите не се кумулират, т.е. прилага се само най-голямата, проекти, които вече 
имат наложени глоби над този процент, ще бъдат приспаднати от общата сума, която ще се намалява. 
Внезапна спешност 
Още от преди седмици се знаеше, че прекъсването на плащанията този път е станало, преди българските 
власти да могат да се произнесат по доклада на одиторите и преди де факто да знаят за заключенията в 
него, така че вероятно в МОСВ тепърва ще се запознават с проблемните точки. Тъй като в самото писмо 
не са посочени никакви по-големи детайли, е трудно да се каже какви действия ще предприемат тук. 
Възможно е някои от посочените проблеми да бъдат коментирани и евентуално решени без налагането 
на финансови глоби. Неофициално експерти коментираха пред "Капитал", че обикновено за прекъсвания 
на плащанията се знае месеци по-рано, което този път не е било така. Според Ширийн Уилър, практиката 
не е необичайна. "Това е предпазна мярка и нормална процедура дори преди финализиране на одита. 
Това, което ще се случи сега, ще бъде диалог, при който българските власти ще могат да отговорят и да ни 
предоставят информация дали заключенията ни са оправдани или не". 

 
Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Скрап-специалистите се събират в Москва 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/8902/     
 

  
 

Текст: Организаторите очакват : скрап доставчици от цял свят , скрап поръчки и преработвателни фирми; 
потребители от металургични заводи и фабрики в Русия и Европа ; вносители;  фирми за обработка на 
скрап и  производители на оборудване, търговци; логистични фирми, брокери, както и представители на 
браншови организации.  Темите ,които ще бъдат разгледани на конгреса ще включват: пазари черни и 
цветни метали за скрап в Русия и по света;  износ-внос;  международен пазар и задължения; програми за 
рециклиране; финансиране на рециклиране. Разходите за рециклиране ; разработки за рециклиране на 
превозните средства, както и бизнес рециклиране ефективност. Събитието ежегодно привлича над 400 
делегата от 30 страни – собственици и управители на фирми от бранша. 
 

Източник: agro.bg 

Заглавие: Наредба задължава общините да събират разделно биоотпадъците 
След събирането им те ще се рециклират в съоръженията за компостиране 

 

Линк:  http://www.agro.bg/news445/article46522.html     

  

http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
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Текст: Правителството прие Наредба, с която задължи общините да събират разделно и да рециклират 
биоотпадъците. Едно от изискванията е органичният отпадък да се събира в кафяви контейнери. Става 
дума конкретно за хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци. 
Наредбата всъщност регламентира механизмите за прилагане на изискванията на европейския съюз за 
отпадъците (Рамкова директива 2008/98/ЕС), които са въведени в новия Закон за управление на 
отпадъците. 
Заложени са и цели, които трябва да бъдат постигнати поетапно като проценти събиран разделно и 
рециклирано количество от този тип отпадък: 
– до 31.12.2016 г. – не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г.; 
- до 31.12.2020 г. – не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г.; 
 - до 31.12.2025 г. – не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г. 
 След събирането им тези отпадъци ще се рециклират в съоръженията за компостиране. 

 
Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие: Над 120 хиляди души вадят пари от боклук 
Даваш пружина на вторични суровини, вземаш 6 лв. 
 

Линк:  http://pressadaily.bg/publication/29815-%D0%9D%D0%B0%D0%B4-120-
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-
%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA     

 

  
 
Текст: Армия от 120 хил. души си изкарва прехраната не с търговия, промишленост или земеделие, а с 
боклук. Тези хора не се страхуват да си цапат ръцете, не се боят от лошата миризма, нито от жегата и 
студа. Работата им е да вадят всичко ценно от кофите и да го превръщат в пари. Доскоро желязото бе 
най-ценният боклук, но сега кралица е пластмасата. Тя е новата златна мина в бизнеса с отпадъци заради 
високата цена и търсенето й в чужбина. Дванайсет стотинки струва килограм смесена хартия, 35 ст. е 
цената на желязото, а белите пластмасови бутилки се изкупуват по 60-70 ст./кг. Бизнесът е чист, стоката 
сама те чака да я вземеш. Няма нужда от кражби и далавери.  Затова тези, които доскоро носеха 
тенджери и тигани в пунктовете, сега от ранна утрин до късен мрак събират всичко, което е направено от 
петрол и ще се превърне отново в суровина за химическата индустрия. Събирачите са първата брънка в 
дългата верига на рециклирането. „Набраното“ се приема в пунктовете за вторични суровини, където 
материалът се сортира и преработва. През 2012 г. това бяха около 2400 площадки за скрап и значително 
по-малко за други отпадъци. Много от търгуващите с метали обаче хлопнаха врати заради завишените 
законови изисквания. В момента обектите трябва да са оборудвани с камери и компютри, а 
собствениците им да плащат високи банкови гаранции и да внимават за нарушения, защото глобите са от 
10 до 30 хил. лв. Отнемането на лиценза е лесна работа. Така площадките вече са около 900, а на трудови 
договори в тях са останали 13 000 от 20 000 души преди година, казва шефът на Българската асоциация за 
рециклиране Борислав Малинов. Точни данни за пунктовете за пластмаса няма, тъй като те не са на 
лицензионен режим, но според данни на бранша заетите в тях са около 5000. Малинов посочва, че 
бизнесът с метали се свива, защото не е благоприятен и пазарът. Търсенето на желязо в България е 
намалено. Суровина се изкупува само от „Стомана индъстри“ в Перник и единствен вариант за пласиране 
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на стоката е износът, но най-големият проблем е намаляването на метала. Обяснението е просто няма 
работещи предприятия, които да генерират скрап. В момента има търгове на БДЖ, на които се предлагат 
стари вагони, релси, локомотиви и друга техника, но цените са високи, а количествата - капка в морето. От 
зор в последно време ромите разбиват стари панели и вадят арматурата. Разказват, че от един панел 
излизат стотина кила, за които могат да вземат 35 лв., но това са пари, добити с къртовски труд. Така сега 
в купчините с метал в пунктовете може да се видят всякакви вехтории - ламарини, тръби, радиатори, 
джанти и много кухо желязо, което не тежи. Една пружина например е 15 кг. За нея се вземат 6 лв., които 
се облагат с 10% данък и човекът получава едва 5,40 лв. 
Който свари – взема, за останалите – глад 
„Голям глад, голямо нещо. Все сме виждали беднотия, но такова чудо не е било. Нищо няма по казаните 
вече. Преди хората хвърляха одеяла, дрехи, пружини, пък ако човек има късмет, и бойлер можеше да 
намери. Сега казаните са празни.“ 
Така въздиша с мъка 64-годишната Анка Илиева от Бургас. 
„Надявах се малко хартия да има, ако пък Господ е казал и една ръждива тенджера да намеря, пък и 
алуминий, да изкарам някоя стотинка, но са ме изпреварили“, казва пенсионерката. 
Преди нея цял отряд роми е минал на уборка по същия маршрут и е събрал оттам всичко, което може да 
се предаде на вторични суровини. 
„Не мога да се вредя, извънредно много хора станахме. Само стар хляб събирам. Тук-там по някой кашон, 
ако стигна първа. Казват, че имало желязо, някои намирали тигани, жици, вилици, който свари - взема, но 
аз от месец късмет нямам“, оплаква се Анка. 
Преди години жената работела в месопреработвателния комбинат „Родопа“ в Бургас, но той бе разсипан 
след промените и служителите останаха на улицата без препитание. Сега Анка, която е вдовица, едва 
свързва двата края.  
Професия мелничар, но на пластмаса 
Във времето на високите технологии една стара професия се завръща по-търсена отвсякога - мелничар. 
Но не на зърно, а на пластмаса. Това са най-дефицитните кадри на пазара за вторични суровини. 
„Намериш ли добър професионалист, си ударил в десетката. Той може да направи печалбата на фирмата, 
защото дори да купиш машина за 1 млн. лв., няма ли го човека, нищо не става“, казва шефът на столична 
фирма за вторични суровини Николай Асенов. На интервю при него е дошъл 57-годишен кандидат, бивш 
шофьор в градския транспорт, който със зъби и нокти се бори за позицията - шеф на машина за смилане. 
И първият въпрос, с който го посрещат, е дали различава полиетилен от PVC. 
Различните видове пластмаса трябва да се разпознават безпогрешно, защото не бива да се смесват. Ако 
това стане, цяло количество „млянка“ се бракува. Затова Николай Асенов авторитетно обяснява на един 
от кандидатите: „Ти физическа работа няма да вършиш, има жени, които ще сортират, но ти трябва да 
гледаш в машината да влезе първо само белият полипропилен, после жълт, зелен, син, червен, кафяв и 
черен. Получената смес, приличаща на брашно, се предава на фирма за гранулиране. От нея се правят 
новите продукти. Така цената на суровината се вдига няколко пъти.“ 
Кандидатът примигва объркано, но казва, че ще се научи. Оказва се, че никой от стотината безработни, 
минали на интервю през фирмата, няма такива познания и не може да вземе обещаните 800 лв. заплата. 
Не е лесно да намериш и сортировачи. Вече има машини, които могат сами да отделят различните 
видове метал. Но за сепариране на пластмасата техника не е измислена. Николай Асенов обаче е 
спокоен. За тази втора по важност позиция е намерил персонал. „Имам няколко циганки. Истински 
магьосници. Така са се изучили, че само с едно пипане познават материала“, казва Николай. 
В пункта, където всеки месец се предават стотици килограми полезни отпадъци, работят постоянно 
десетина души. При нужда се наемат още хора. Най-хубавата стока пристига от хипермаркетите, моловете 
и други търговски обекти. Оттам именно идва найлон, чист като сълза, който струва най-скъпо, докато 
изваденият от боклука трябва да бъде изпран. Натрошени легени и кофи не се приемат. Но бутилките от 
минерална вода, бира и безалкохолни се изкупуват, дори да са смачкани. Само на една от площадките на 
фирмата в София се събират по един тон на ден. 
Преди кризата никой не обръщал внимание на пластмасата. В момента има търсене в целия свят. 
Причината е, че при рециклирането Ӝ в нови продукти се пести петрол, вода и енергия. Бизнесът набира 
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скорост и в съседните Сърбия, Турция и Румъния, където се преработват балите с PET-бутилки. 
Изключение прави само Гърция, която сега навлиза в металната си епоха, затова оттам се вкарва по-
евтина суровина 

 
Източник: duma.bg 
 
Заглавие: Приходите на фирмите за скрап - 2,5% от БВП  
 

Линк:  http://www.duma.bg/node/67888     
 

  

Текст: Общите приходи за миналата година на фирмите за скрап е 1,969 млрд. лв. Това обяви вчера 
депутатът от Коалиция за България Петър Кънев. По данни на НСИ БВП на страната за миналата година е 
над 77 млрд. лв., което означава, че 2,5% е от скрап. По думите на депутата от Коалиция за България този 
факт е показателен, че все още може да се печели от нарязването на това, което е било построено през 
изминалите години. Кънев участва вчера в дискусията "Реиндустриализацията на Европа - мит или 
реалност: предизвикателствата пред българската икономика", организирана от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Прекалено големите изисквания към фирмите в Европа ограничават конкурентоспособността и 
възможностите за развитие на индустрията, заяви по време на дискусията председателят на Европейския 
икономически и социален комитет Анри Малос. Според него ЕК налага прекалено много ограничения - 
антимонополни и екологични, например, които задушават индустрията в Европа. Не че опазването на 
околната среда не е важно, но трябва да се обърне внимание на подобряването на бизнес средата и да се 
помага за сътрудничеството на индустриалците. Според Малос Европа трябва да промени енергийната си 
политика и да спре да си поставя такива амбициозни цели, каквито са изискванията за използване на ВЕИ 
мощности. Това вдига цената на енергията и така се връзват ръцете на бизнеса по отношение на 
конкурентоспособността.  
Няма как Европа да има силна икономика без реална индустрия и да се разчита само на финансови 
операции, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. В момента всяка втора стока, закупена от магазина, 
се произвежда в Китай. Велев бе категоричен, че не може да се говори за развитие на индустрията, без да 
има иновации в технологичните сектори. В момента делът на индустрията на европейския пазар е 
спаднал до 15%. 

 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие:  Италия с постановление срещу незаконното изхвърляне и горене на отпадъци  
 

Линк:  http://www.greentech.bg/?p=48154     
 

  

Текст: Италианският премиер Енрико Лета обяви нови мерки за борба с извънредното положение с 
боклука в района около южния град Неапол, където организираната престъпност и масови злоупотреби 
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вече са създали хронична екологична криза. Така нареченият „Terra Dei Fuochi”, „огнената земя“ между 
Неапол и в близост до Казерта е район, печално известен в продължение на десетилетия заради 
неконтролираното изхвърляне на токсични отпадъци , които обществото сега обвинява за необичайно 
високите нива на рак и други заболявания в района. „Земята на огъня“ се е превърнала в символ на 
всичко нередно, което се случва на юг“, заяви Карло Тригила, министър на регионалното развитие. 
Указът, издаден във вторник, ще инкриминира горенето на боклук без разрешение и ще ввъведе по-
строги проверки на земеделска земя, големи области от която са станали токсични заради 
неконтролираното изхвърляне на отпадъци. „Това е въпрос от крайна необходимост – да се набележат 
областите, засегнати от замърсяването, което може да изисква налагане на ограничения за отглеждането 
на култури“ заяви правителството в изявление. Правителството също така ще отдели 600 милиона евро за 
почистване, които ще бъдат добавени към онези 300 000 000 евро, вече обещани от регионалното 
правителство на Кампания. Незаконните сметища и неконтролираното изгаряне на гуми, химически 
отпадъци и други токсични материали породи нарастваща тревога, която изби в демонстрация в Неапол 
миналия месец с участието на 70 000 протестиращи. Според еко-групата Legambiente, която цитира данни 
на противопожарната служба, около 6000 незаконни инсинератора за отпадъци са регистрирани между 
януари 2012 г. и август тази година. 

Източник: novini.bg 
 
Заглавие:  СОС ще гласува размера на такса битови отпадъци за 2014 година  
Заседанието ще започне в 10 часа 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/169339-%D1%81%D0%BE%D1%81-%D1%89%D0%B5-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2014-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html     
 

  

Текст: Столичният общински съвет ще гласува доклад относно приемане и одобряване за 2014 г. на 
план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване 
 
Ще бъде разгледан и размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия 
и граждани. Докладът е внесен от заместник-кметовете Мария Бояджийска и Дончо Барбалов. Очаква се 
общинските съветници да приемат доклад относно обявяване на публичен подбор за избор на членове 
на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД. Редовното заседание на Общинския съвет ще се 
проведе от 10.00 часа 
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