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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Заместник - министър Чавдар Георгиев откри заключителна конференция за представяне на 

резултатите от проекта “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I”  

България притежава голяма съкровищница по отношение на биологичното разнообразие, отбеляза 

Щефан Лайнер, началник отдел „Природа“ в ЕК 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2336      
  

 

Текст: Заместник - министър Чавдар Георгиев откри заключителна конференция  за представяне на 
резултатите  от проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I. Това е един от важните проекти за мрежата Натура 2000 в България, 
който е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. На откриването  присъства и  Щефан 
Лайнер, началник отдел „Природа“  в  ЕК.  „МОСВ провежда политика за съхраняване  на 
биоразнообразието и това е една от основните цели на общата екологична политика, 
каза  в  приветствието си Чавдар Георгиев . Той  се обърна към  всички участвали в успешната реализация 
на проекта и изтъкна,  че  „с общите усилия  на министерството, на обществеността и на екологичните 
организации ние ще успеем да завършим процеса на установяване на зоните „Натура 2000“ и нашата 
страна ще даде своя значителен принос в общоевропейската политика по съхраняване на биологичното 
разнообразие.“  В обръщението си,  Щефан Лайнер поздрави всички, усърдно работили по този проект и 
постигнали  впечатляващи резултати. „Проекти като този допринасят за изпълнение на правните 
задължения на България към ЕС. България притежава голяма съкровищница по отношение на 
биологичното разнообразие, затова дейности по неговото съхраняване и опазване имат освен 
национално и европейско значение. Ние трябва да знаем, какво притежаваме, за да вземаме правилни 
решения. България направи съществена стъпка напред, като определи приоритетите по опазване на 
зоните за биологично разнообразие, които да влязат в сила чрез новите програми на ЕС“, каза 
в  заключение Щефан Лайнер.  На конференцията с презентации и доклади бяха представени 
проучванията и извършените дейности по проекта „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза I”.  Събраната и анализирана информация е 
публично достъпна на изградената единна Информационна система за мрежата Натура 2000 на следния 
адрес http://natura2000.moew.government.bg и може да се ползва от всички заинтересовани страни – 
държавни институции, местна власт, собственици и ползватели на земи и гори, неправителствени 
организации, бизнеса и научната общност. Тя ще бъде основа за изготвянето на заповедите за обявяване 
на защитените зони за местообитанията, за разработването и изпълнението на планове за управление на 
защитени зони, и ще подпомогне извършването на оценки за съвместимостта на инвестиционни 
предложения, планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване. 

 

Източник: vreme.bg 

Заглавие: Оправдаха кмета за строителните отпадъци от бл. 20 

Линк: http://www.vreme.bg/news/p3_10368_0.html  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2336
http://natura2000.moew.government.bg/
http://www.vreme.bg/news/p3_10368_0.html
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Текст: Ямболският окръжен съд оневини кметът на Ямбол Георги Славов по обвинението за 
безстопанствено отношение към общинската собственост и ощетяване на бюджета. 
Прокуратурата ще протестира решението на съда пред Апелативния съд в Бургас. 
Съдът оправда кмета Славов, че умишлено не е стопанисвал строителните отпадъци от 
съборения преди 3 години блок 20 в ромската махала. След оправдателната присъда кметът 
заяви, че е удовлетворен от решението на съда, но че безстопанствено отношение към 
прословутия блок 20 е имало: 
В годините преди мен е имало очевадна безстопанственост, на която никой по никакъв начин не 
е реагирал, никой по никакъв начин не се е ангажирал. Ставало е пред очите на всички и то 
разграбване за милиони левове, не за тези 290 000, които ме обвини прокуратурата. 
Прокурор Димитрина Георгиева е категорична, че присъдата трябва да бъде протестирана. 
Определено мога да кажа, че е изненада за мен, тъй като считам че обвинението представи 
достатъчно доказателства за умишлена безстопанственост, поради което и ще бъде 
протестирана присъдата, заяви прокурорът. 
Блок 20 беше премахнат след заповед на кмета на общината през септември 2010 година, тъй 
като представляваше опасност за неговите обитатели. 

 
Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: Няма да има промяна в такса "Битови отпадъци" в Община Русе за идната година 

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_121376.html   

 

Текст: Готова е План-сметка за необходимите разходи за дейностите, които ще се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци (ТБО) през 2014 г. Основните дейности, които ще се финансират 
от приходите от ТБО за 2014 г. при не променен размер на такса битови отпадъци в сравнение с този за 
2013 г. 
1. Постъпления от ТБО за 2014 г. 10 100 000 лв. Отчисления: - по чл. 60 ЗУО – 231 000 лв.  
- по чл. 64 ЗУО – 2 310 000 лв. 
Приходи от ТБО за 2014 г. 7 559 000 лв. 
2. Разходи за 2014 г. 7 559 000 лв. Основните разходи за 2014 г. са както следва: 
За осигуряване на съдове за битови отпадъци – не се предвижда осигуряване на съдове, за сметка на 
Община Русе. Дружествата, извършващи дейността сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Русе и 
населените места, имат задължение да закупуват нови съдове за отпадъци – при амортизиране на 
старите такива и при необходимост, за новопостроени обекти.  
За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа: 
- за гр. Русе (без кв. „Средна кула”, „Долапите”, с.о. „ДЗС”, „Образцов чифлик”, наместничество Долно 
Абланово и част от кв. „Дружба-2”) – 1 753 360 лв. По разчети за дейността са необходими 2 086 837 лв., 

http://www.ruseinfo.net/news_121376.html
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както следва: 1 789 440 лв. за събиране и извозване на 38 400 тона битови отпадъци; 37 917 лв. за 
дезинфекция на съдове; 259 480 лв. за събиране на кошчета за битови отпадъци. Разчетите са направени 
на база договора за тази дейност с „Титан – АС” ЕООД и количеството на събраните и транспортирани до 
Регионално депо – Русе битови отпадъци от гр. Русе през 2013 г. За извършване на дейността ще се 
добавят още 333 477 лв. от преходния остатък от 2013 г. 
- за част от кв. „Дружба-2” (т.нар. кв. „Селеметя”) – 46 422 лв. – средствата са в същия размер, определен 
в план-сметката за 2013 г., и са определени на база събраните и транспортирани битови отпадъци до 
Регионално депо – Русе през 2013 г. и договора за тази дейност.  
- за кметства, квартали и селищни образувания – разчетите са направени на база договора с “Астон 
сервиз” ООД и количеството събрани и транспортирани отпадъци до Регионално депо – Русе. За всяко 
едно населено място е предвидено през 2014 г. веднъж да се дезинфекцират съдовете за съхраняване на 
битови отпадъци тип „бобър”.  
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците: 
- експлоатационни разходи за Регионално депо – Русе – 793 320 лв. – средствата са завишени в сравнение 
с предходната 2013 г., като са отчетени следните факти:  
- количествата на битови отпадъци постъпили на Регионално депо – Русе от град Русе и населените места 
на територията на общината през 2013 г. за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и 
обществена хигиена, количество на отпадъците, образувани от почистването на междублоковите 
пространства, неоползотворими фракции от разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
За 2014 г. са заложени експлоатационни разходи за 66 000 тона битови отпадъци при планирани 61 500 
тона за 2013 г. (до октомври 2013 г. вкл. на Регионално депо – Русе са постъпили 55 078 т. битови 
отпадъци) 
- отчисления по чл. 60 от ЗУО, за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото – 231 
000 лв., размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за клетка 2 за неопасни отпадъци на територията на 
Регионално депо-Русе е в размер на 3,50 лв./тон отпадък, депониран в клетката. Отчисленията по чл. 60 
(бивш чл. 71а) се изчисляват по реда на Наредба №14 от 15 ноември 2010 г. за реда и начина на 
изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване 
и следексплоатационни грижи на площадките на депата на депата за отпадъци (обн. ДВ, бр. 93 от 2010 г.).  
- отчисления по чл. 64 от ЗУО, отчисленията са с цел да се намали количеството на депонираните 
отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване - 2 310 000 лв. Отчисленията са 
нормативно определени с ПМС № 207/16.09.2010 г. - размерът на отчисленията по чл. 64 (бивш чл. 71е) 
от ЗУО за всеки тон депониран отпадък на Регионално депо – Русе за 2014 г. е 35 лв./тон (за клетки за 
неопасни отпадъци) и 35 лв./тон (за клетки за инертни отпадъци).  
За почистване на уличните платна, площадите, алеите и други територии предназначени за обществено 
ползване:  
- град Русе, в това число т.н. кв. „Селеметя” – 3 427 000 лв. – средствата са в същия размер, определен в 
план-сметката за 2013 г. 
- за снегопочистване на входно-изходните магистрали в чертите на града – 220 000 лв. – дейността се 
извършва от “Пътно поддържане – Русе” ЕООД. Разчетите показват, че за 2014 г. ще са необходими още 
300 000 лв. (общо за годината 520 000 лв.), които ще се добавят от преходния остатък от таксата за 2013 г.  
- за населените места – кметовете на кметства в Община Русе са представили предложения за бюджет 
“Чистота” с необходимите разходи за издръжка и трудови възнаграждения на трактористите. От 
преходния остатък, също както през 2013 г. ще се финансират: поддържане проводимостта на уличните 
отоци, издръжка на „Изпълнител-общ работник” за населените места, издръжка на звено „Контрол”, 
доставка на пясък за зимното поддържане за населените места на територията на Община Русе, 
почистване на междублоковите пространства, закриване и мониторинг на клетка 1 за неопасни отпадъци 
на Регионално депо – Русе (в това число разходи за строително-монтажни дейности, строителен надзор и 
инвеститорски контрол и авторски надзор), разходи за строителен надзор, инвеститорски контрол и 
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авторски надзор за закриване и рекултивация на съществуващото старо депо за битови отпадъци и др. 
Общински съвет – Русе одобри план – сметката за необходимите разходи през 2014 г. в размер на 7 599 
000 лв. 
В тази връзка е възможно да има извънредна сесия на Общински съвет - Русе в края на декември поради 
очакваното приемане на нормативен акт, с който се очаква намаление отчисленията в полза на 
държавата по ЗУО от 35 до 22 лева на тон през 2014 година. 
Свилен Иванов - зам. - кмет на Община Русе, отговори на питане на общинския съветник Пламен Рашев 
относно повече подробности за преходния остатък и разходването на средствата. Това по принцип става с 
приемането на бюджета догодина.  
 

Източник: radiovidin.bnr.bg 
 

Заглавие: Кметът на Белоградчик е номиниран за награда  
 

Линк: http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Kmetyt-na-Belogradchik-e-nominiran-za-nagrada.aspx       
 

 

 

Текст: Кметът на Община Белоградчик Борис Николов е номиниран по критерия "Най-много спечелени 
проекти и подписани договори за финансиране на глава от населението". Наградите на отличилите се 
кметове ще се връчат тази вечер на ежегодния "Бал на кметовете" в София. 
Община Белоградчик е основен работодател по програмите за заетост. 960 работни места за безработни 
хора са разкрити по оперативните програми (ОП) през 2013 година. По ОП "Развитие на човешките 
ресурси" са наети 275 души. По Националната програма "От социални помощи към осигуряване на 
заетост"- 644 човека, които работят по поддръжка на улиците в централна градска част и кварталите на 
града, ремонт и поддръжка на ревизионни шахти, поддържане на гробищни паркове и премахване на 
нерегламентирани сметища по селата, дейностите по поддръжка на сгради общинска собственост, както 
и социални дейности. Общината реализира мерките за социално включване на болни и самотно живеещи 
лица и тази година чрез проекта "Да се погрижим заедно за нашите близки" към Агенцията за социално 
подпомага. Назначени са 41 домашни санитари и асистенти, обгрижващи 87 възрастни и деца с 
увреждане и самотно живеещи хора. Стойността на договора е 198 405 лева. По Програмата за развитие 
на селските райони е реализиран проект за реконструкция и основен ремонт на 10 улици. 6 милиона лева 
са вложени за реконструкции и ремонт на водопроводни мрежи в селата. Община Белоградчик 
реализира проект за изграждане и реконструкция на спортни съоръжения на стойност 4 400 000,00 лв. 
Най-големият проблем е липсата на работни места, каза кметът по време на отчета за дейността на 
Общината през 2013 г. 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Екоинспекцията награждава приятели на природата 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1188082 

http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Kmetyt-na-Belogradchik-e-nominiran-za-nagrada.aspx
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1188082
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Текст: 10 грамоти "Приятел на природата" за принос в опазването на околната среда през 2013 г. ще 
връчи днес следобед РИОСВ - Хасково. За втора година Регионалната екоинспекция номинира училища, 
общини и клубове от региона за реализирани зелени идеи и екоинициативи и за активно участие в 
организирани от Екоминистерството и Инспекцията кампании, конкурси и изложби. Отличените, освен 
грамоти, ще получат предметни награди и новите информационно-образователни материали за 2014 г. 

На срещата ще присъстват представители от всички училища, редовно участвали в организираните от 
Регионалната екоинспекция инициативи с цел споделяне на опит при реализираните през годината 
кампании и обмяна на идеи за идната година по отношение на екологичното образование на 
подрастващите. 

 

Източник: borbabg.com  

Заглавие: Търновци най-активни за сигнали на зеления телефон в екоинспекцията 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=30881    

 

 

Текст: Осем сигнала за замърсяване на околната среда са постъпили на зеления телефон и на 
електронната поща през ноември в Регионалната екоинспекция във Велико Търново. След извършени 
проверки е установено, че само шест от тях са основателни, уточниха от инспекцията. Единият сигнал е за 
нерегламентирано сметищe в павликенското село Лесичери, за което е издадено предписание за 
почистването му. При друг сигнал, подаден от граждани, е установено изливане на бракувани 
безалкохолни напитки на площадка след Килифарево. Екоинспекторите са реагирали и на подаден сигнал 
за разлив на машинно масло в района на последната автобусна спирка по пътя Велико Търново – 
Шемшево.  
В Горна Оряховица след предписание на РИОСВ е преустановено изтичането на битови отпадъчни води 
под жп моста в кв. „Калтинец“. 
От началото на годината до края на месец ноември в РИОСВ Велико Търново са постъпили общо 59 
сигнала, като 38 от тях са основателни.  

Източник: kozloduy-bg.info 

Заглавие: Без еконарушения през ноември 

Линк: http://www.kozloduy-bg.info/?p=news&aid=11246  

 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=30881
http://www.kozloduy-bg.info/?p=news&aid=11246
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Текст: Няма нито един съставен акт за установяване на административни нарушения през месец 

ноември, става ясно от отчета за контролната дейност на Регионалната инспекция по околната среда и 

водите. Експертите от Инспекцията са извършили общо 89 проверки, обхванали са 77 обекта във 

врачанска област, като 53 от проверките са в изпълнение на плана за контролната дейност, сочи още 

отчетът на институцията. Останалите контроли са извънредни, по сигнали и жалби, във връзка със 

санкции или писма от Министерството на околната среда и водите.  

Относно качеството на атмосферния въздух от АИС „ЖП гара – Враца“ са регистрирани дванадесет 

превишения на среднодневна норма на замърсяване от ФПЧ10, които обаче не се дължат на промишлени 

източници, а на използваните твърди горива в битовия сектор през отоплителния сезон, категорични са от 

РИОСВ. Освен това от Инспекцията уверяват, че няма констатирани случаи на непосредствена заплаха от 

екологични щети и на причинени такива. 


