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Източник: bia-bg.com 

Заглавие: Такса смет в Разград отново е обявена за незаконна 

 

Линк: http://bia-bg.com/news/16222/Такса_смет_в_Разград_отново_е_обявена_за_незаконна/                                                              

  

Текст: Административният съд в Разград отмени гласуваната от общинарите такса смет за 2014 година. За 
трети пореден път магистратите обявяват за незаконно решението на общинския съвет, според което 
налогът за боклука, който гражданите плащат се изчислява на база данъчната оценка на жилищните им 
имоти. 
Спорът между кметството и местната общност датира от 2012 година, когато гражданско сдружение за 
първи път атакува общинската наредба в съда и магистратите я отмениха. Тяхното становище, че 
размерът на данъка за смет не бива да зависи от вида на жилището, а трябва да съответства на 
количеството изхвърлен боклук от домакинствата, бе пътвърдено в началото на тази година и от ВАС. 
Въпреки императивите на Темида общинарите в Разград продължиха да настояват таксата да се 
изчислява по традиционния начин. Аргументите им затова през 2014 година бяха, че въвеждането на 
друга методика би оскъпило разходите за чистота много и би направило данъка непосилен за хората. 
Административните съдии в града обаче отново отхвърлиха становището на съветниците, с обяснението, 
че представените пред Темида мнения не са подкрепени от никакви финасови анализи и разчети. 
Набляга се единствено за трудностите, които очакват чиновниците в кметството, ако бъдат принудени да 
изчисляват таксите за изхвърлените битови отпадъци отделно за всяко домакинство, смятат магистратите. 
Докато спорът между кметството и гражданите продължава, в сила остава наредбата от 2011 година, 
според която и днес се плаща налогът за боклука в общината. Местната администрация вече две години 
връща надвзети суми на данъкоплатците и се оплаква, че заради противостоянето, общинският бюджет в 
частта му за сметосъбиране се задъхва. 

 

Източник: ndt1.com 

Заглавие: До края на годината ще е готова площадката за предаване на отпадъци от домакинствата  

 

Линк:  http://www.ndt1.com/article.php/20140429185337692                                                                

  

Текст: Добрич. По Закона за управление на отпадъците всяка община с население над 10 000 души е 
длъжна да изгради на територията на населеното място площадка за доброволно предаване на всякакъв 
вид отпадъци. Тук се включват и опасни отпадъци от домакинствата, които са батерии, лампи, 
термометри, стари лекарства, стари бои. Това са отпадъци, които има във всяко едно домакинство и не е 
редно да бъдат смесвани с битовите. Надявам се, че гражданите ще ги предават на тази площадка.  

http://bia-bg.com/news/16222/Такса_смет_в_Разград_отново_е_обявена_за_незаконна/
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Ние ще ги съхраняваме при определен режим, в определени контейнери. Тази площадка в никакъв 
случай няма да е депо или нерегламентирано сметище – оградено или неоградено. Това ще е едно 
модерно съоръжение със съответния пропускателен режим. Там ще има хора, които да работят. Ще има 
открита и закрита част. Така че, няма нито един отпадък да бъде свободно пуснат от тази територия.  
Площадката е между Центъра за защита на природата и животните и жк „Дружба” 2. Няма да се получава 
дублиране с площадката на регионалното депо, тъй като тя ще е склад за временно съхранение на опасни 
отпадъци, а тук ще имаме площадка за доброволно предаване от населението на всякакъв вид отпадъци 
– хладилници, телевизори, стари компютри. Доре би било да идват на тази площадка, защото общината 
има договор за рециклиране. За всеки един отпадък ще бъде сключен договор със съответните фирми, 
които имат разрешителни, регистрационни документи. Така че, да ги предават за по-нататъшно 
оползотворяване и рециклиране. Идеята е, че, ако у дома правим ремонт и сме решили да си сменим 
мебелите, да има къде да изхвърлим старите. Сега се събират по десетина чувалчета около контейнерите 
след  малки ремонти в домовете. Очаква се тази площадка да бъде построена до края на годината. Там 
ще има специален контейнери за строителни отпадъци. Ангажимент на общината ще е да ги изнесе извън 
града – на регионалното депо. Там ще може да се изхвърля всеки един отпадък, който излиза от 
домакинството. За опасните отпадъци ще бъдат сключвани договори с фирми, които, имайки съответните 
разрешителни, значи имат начини тези отпадъци да бъдат обезвредени. 

 

 

Източник: dobrich.topnovini.bg 

Заглавие: Единствената площадка за компостиране на зелени отпадъци у нас е в Добрич 
 

Линк http://dobrich.topnovini.bg/node/510690                                                             

  

Текст: От май отново ще започне да работи единствената у нас площадка за компостиране на зелени 
отпадъци, която е в Добрич, съобщи Теодора Петкова – ръководител на проекта „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”. 
Площадката се намира на територията на декоративния разсадник в областния град. Площта на 
съоръжението е два декара. 
Обособяването на площадката бе една от дейностите по партньорски проект, изпълняван през 2012 г. от 
Община Добрич, заедно с Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия 
университет. Научният институт е разработил технологията и направил анализ на получения компост. 
Технологията е специално разработена за този проек, който приключи през март 2013 г. През миналата 
година Община Добрич успя със собствени средства да продължи компостирането. От началото на май 
тази година се назначават хора, които ще работят, за да може и тази година там да продължи работата. 
Технологията, която се използва на площадката в Добрич, е открит способ на лехи. Оформят се компостни 
лехи. Редуват се ред смлени клони, ред трева, ред оборски тор. Пластовете се редуват, докато общата 
височина стане 1-1,2 метра. Компостът се полива обилно, след което той се обръща всяка седмица с 
техника. 5-6 седмици са необходими за създаването на компоста. Преди да бъде употребен, той се 
премила с дробилката и се получава много фина фракция, която вече може да бъде използвана. 
Зеленият отпадък е предимно окосена трева и клони от резитба. Количествата, които се оползотворяват 
на единн сезон, са 4500 куб. м трева и 2 000 куб. м клони. Произведеният компост е около една трета от 
това количества. С него се обогатяват площите в парка - около 200 декара. Качествата, които той има, са 
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много добри. Направеният анализ е показал, че няма тежки метали и може успешно да бъде използван 
като почвен подобрител, който задържа влагата, което е основната му функция. 
На площадката се компостира около една трета от зеления отпадък в Добрич. Предвижда се новата 
площадка, която ще бъде изградена на регионалното депо за твърди битови отпадъци, да е с площ над 5 
декара, така че доста по-голям обем от отпадъците в Добрич ще могат да бъдат оползотворени. 
Предвижда се сегашната площадка и оборудването й да  бъдат използвани като място за претоварване на 
зелени отпадъци. 

 

 

Източник: chernomorie-bg.com 

Заглавие: Чистят сметище след читателски сигнал 

 

Линк:  https://chernomorie-bg.com/eko-jivot/17339-chistqt-smetishte-sled-chitatelski-signal                                                             

  

Текст: Нерегламентирано сметище в Бургас ще бъде почистено след подаден сигнал в общината. 
Писмото, което Цветелина Дикова 
изпрати до администрацията бе получено и на електронния адрес на сайта ни. В него читателката ни 
описва подборно, като прилага и снимки за сметището в центъра на града. След извършена проверка, от 
общината са издали предписание на ръководителя на жп секция - район Бургас да организират 
почистване на замърсения терен. Според отговора на администрацията, мястото между уличното платно 
на булевард "Княгиня Мария-Луиза" и ж.п. линиите попада в сервитута на ж.п. секция Пловдив - район 
Бургас. 
"За съжаление основна причина за наличните отпадъци са гражданите, паркиращи автомобилите си там, 
както и тези които работят в близост, които ежедневно замърсяват прилежащите на уличното платно 
площи, изхвърляйки своите отпадъци извън предназначените за целта места, в нарушение на Наредбата 
по управление на отпадъците на територията на община Бургас, като по този начин замърсяват градската 
среда и създават предпоставка за нерегламентирани сметища. 
Във връзка с горните констатации са дадени предписания на ръководителя на ж.п. секция – район Бургас 
да се организира почистване на терена, както и да се опазва и поддържа чистотата на територията на 
стопанисваните площи. 
Инспекторите от отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната 
среда" ще продължат да извършват периодични проверки за предотвратяване нерегламентираното 
изхвърляне на 
отпадъци и образуването на незаконни сметища. 
Използвам случая да Ви благодаря за подадените сигнали, т.к. активните граждани, като Вас, които са 
загрижени за заобикалящата ги среда и съобщават за нередности дават добра възможност на 
администрацията да реагира 
своевременно и така всички заедно да превърнем града в едно по-привлекателно място за живеене", се 
казва в писмото подписано от инж. Павлин Михов - директор дирекция "Околна среда" в община Бургас. 
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