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Източник: btvnews.bg 

Заглавие: Такса "смет" според разделното събиране на отпадъци  

В различни общини ще се плаща по различен начин  
 

Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/taksa-smet-spored-razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi.html                

  

Текст: Такса „смет” ще се плаща по различни начини в зависимост от готовността на общините да събират 
разделно и да сепарират отпадъците, обяви министърът на околната среда и водите Иска Михайлова на 
семинар по управление на биоотпадъците, финансиран от Оперативна програма „Околна среда". 
„Вероятно няма да има една формула за плащане на тази такса, начините ще се обсъждат и решават 
съвместно с общините”, допълни Михайлова и припомни, че от 2015 г. такса „смет" няма са начислява 
според данъчната оценка на имотите. 
Световният опит в събирането на боклука има много варианти - от подземни контейнери и контейнери с 
електронен чип, до раздаването на безплатни торбички за разделно събиране на отпадъците на 
домакинствата, информираха експертите на МОСВ. 
В София повече от месец работи инсталация за обработка на биоотпадъци, която събира от търговските 
вериги, пазарите и тържищата храни с изтекъл срок на годност и други отпадъци, информира Теодора 
Желева от МОСВ. 
„В идеалният случай хората трябва да плащат според количеството отпадъци, което изхвърлят, но 
измерването е много трудно”, посочи Михайлова. Сред предложенията са хората да си купуват чували и 
торбички за изхвърляне на боклука, чиято цена ще бъде всъщност и такса „смет". 
Възможно е количеството отпадъци да бъде районирано - според населеното място, квартала или 
улицата, където живеят хората, а в големите градове таксата да се начислява на вход в кооперациите, 
както сега се прави с парното отопление, посочиха експерти от МСОВ. 
Министър Михайлова обяви, че събирането и рециклирането на биоотпадъците ще има ключова роля в 
политиката и изпълнението на националните цели за рециклиране и отклоняване на битовите отпадъци 
от депата. 
 

 
 
Източник: nostop.bg 
 

Заглавие: Европа ще произвежда ток от пластмасата 

Само 25% от пластмасовите отпадъци в момента са рециклирани 

 

Линк: http://www.nostop.bg/news/details/4088/5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-

%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-

%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.html                            

http://btvnews.bg/article/bulgaria/taksa-smet-spored-razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi.html
http://www.nostop.bg/news/details/4088/5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.nostop.bg/news/details/4088/5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.nostop.bg/news/details/4088/5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.nostop.bg/news/details/4088/5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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Текст: Да се забранят най-опасните пластмаси и някои видове пластмасови торбички до 2020, предвижда 
стратегията на Европейския съюз за намаляване на пластмасовите отпадъци в околната среда. 
Специалната резолюция в тази посока вече е гласувана и приета от Европейския парламент. Депутатите 
настояват още ЕС да въведе задължително рециклиране на пластмасовите отпадъци. 
Резолюцията призовава и за по-нататъшни действия от страна на Европейската комисия по Зелената 
книга. В нея депутатите подчертават, че пластмасовите отпадъци увреждат околната среда заради 
слабото прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците. Липсват и конкретни еврозакони за 
пластмасовите отпадъци, въпреки тяхната специфика. 
Според докладчика Виторио Проди (С&Д, Италия), ЕП ясно заявява желанието си за справяне с вредното 
въздействие на пластмасите върху околната среда и човешкото здраве, промяна на лошите навици и 
повишена отговорност за нашите продукти – от производството до изхвърлянето им. От думите на Проди 
стана ясно, че се предвижда затваряне цикъла на принципа на „кръговата“ икономика. 
Предвиждат се задължителни критерии за рециклиране, както и правила за разделянето на отпадъци, за 
да се гарантира лоялна конкуренция. Настоящата директива на ЕС за отпадъчните опаковки също трябва 
ще бъде преразгледана. 
Парламентът призовава Европейската комисия да направи предложения през 2014 за ограничаване на 
изгарянето на подобни отпадъци. Депутатите настояват от пластмасовите отпадъци да се произвежда 
енергия, най-опасните пластмаси трябва да бъдат изтеглени от пазара и използването на пластмасови 
торбички за еднократна употреба по възможност да бъде преустановено. 
Евродепутатите подчертават, че икономическият потенциал за рециклиране на пластмаси е все още до 
голяма степен неизползван. Само 25% от пластмасовите отпадъци в момента са рециклирани. Пълното 
прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците може да спести 72 милиарда евро годишно, 
увеличавайки годишния оборот на европейските компании за управление на отпадъците и рециклиране с 
42 милиарда евро, както и да създаде над 400 000 работни места до 2020. 

  

Източник: news.ibox.bg 
 
Заглавие: Масирани МВР акции по пунктовете за изкупуване на метали 

 
Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1627022255          
                  

  

Текст: Министерство на вътрешните работи подкрепя законодателните инициативи, свързани с промяна 
на Наказателния кодекс с оглед квалифициране на престъпления срещу железопътната структура като 
такива с висока обществена опасност. 
Това призна вътрешният министър Цветлин Йовчев в отговор на парламентарен въпрос от народния 
представител Ради Стоянов от "Атака", свързан с катастрофата на товарния влак в междугарието Яна - 
Мусачево в средата на януари, заради откраднати скрепителни елементи от линията. 

http://news.ibox.bg/news/id_1627022255
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Националистите считат, че подобни престъпления няма как да бъдат третирани като обикновена 
кражба, а като тероризъм, тъй като водят до опасност за живота на стотици хора. Само по случайност в 
случая няма жертви, но загубите според различни изчисления възлизат на между половин и един милион 
лева, подчерта Стоянов. 
Установени ли са извършителите, какви обвинения са повдигнати, каква е тяхната етническа 
принадлежност и какви мерки ще бъдат взети, за да се избягват подобни тежки престъпления, както и 
какво е мнението на МВР за членовете, по които трябва да се третират те, попита атакистът. 
До този момент няма задържани, като се извършват масирани акции по пунктовете за изкупуване на 
метали, отвърна Йовчев и гарантира, че оперативните мероприятия по образуваното досъдебно 
производство продължават. Не са събрани материали за извършено престъпление, което може да се 
квалифицира като тероризъм, допълни Йовчев. 
В правото си на реплика Стоянов посочи, че отношението на МВР явно не е достатъчно сериозно и не 
води до ефективност. "Тук виждаме другия ефект на циганската престъпност, когато цигански групи 
атакуват важни елементи от пътната инфраструктура", откровен бе атакистът. 
Той изнесе данни и за случаи, при които подобни групи атакуват и разрушават целостта на мостове, 
което според "Атака" е тероризъм и се нуждае от далеч по-голяма строгост. 
"Подкрепяме подобна законодателна промяна, но на този етап ние само изпълняваме закона такъв, 
какъвто е, а не го тълкуваме", отвърна Йовчев. 
Вътрешният министър бе категоричен, че по никакъв начин не се толерира една или друга етническа 
група, а когато води разследване МВР не се влияе от нея. 
 

Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: За едно денонощие МВР напълни арестите с ”битови престъпници” 

Отчетът: Прибрани са 145 души, написани са 558 акта, образувани са 99 дела 

Линк: http://www.mediapool.bg/mvr-napalni-arestite-s-bitovi-prestapnitsi-news217453.html  
                  

  

Текст: МВР продължи ударно в петък и събота своята акция за борба с битовата престъпност в страната, 
отчитайки 145 арестувани само за последните 24 часа. На сайта на вътрешното министерство обаче са 
изброени едва три от успехите на полицията, свързани със заловени крадци на метали и агнета. 
Общо за последните 24 часа служителите на МВР са проверели 5634 души, от които 145 са попаднали зад 
решетките за 24 часа. Отделно са спрени за проверка малко над 3000 автомобила. Всичко това е довело 
до образуването на 99 досъдебни производства, издадени са 558 акта за глоби и 287 предупредителни 
протокола. 
Пресцентърът на МВР фокусира вниманието върху следните случаи. В Карнобат е проведена проверка на 
пункт за изкупуване на черни и цветни метали. В момента, в който полицаите са били в пункта трима 
мъже са имали лошия късмет да дойдат за предаване на откъртено от сграда на община Карнобат 
желязо. 
В Разград са установени крадци на 8 агнета от животновъдна ферма. Арестувани са двама души, които са 
осъждани и преди. В село Победа (Добричко) е арестуван 24-годишен мъж, който е демонтирал 29 
метални профили от ограда на свой съселянин. 

http://www.mediapool.bg/mvr-napalni-arestite-s-bitovi-prestapnitsi-news217453.html
http://press.mvr.bg/NEWS/news140302_03.htm
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Преди да бъдат оповестени тези успехи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров обяви пред БНТ, че 
сигурността на гражданите няма цена. Той обясни, че министерството ще възстанови мрежата си от 
нещатни сътрудници като средство за борба с битовата престъпност. 
 


