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Източник: trud.bg 

Заглавие: Частни инвеститори влизат в боклука 

 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4128232                                                                    

  

Текст: Държавата ще търси частни инвеститори за изграждането на нови инсталации за оползотворяване 
на отпадъци. Вариантите за публично-частно партньорство в сектора ще бъдат записани в Закона за 
управление на отпадъците и в Националния план за отпадъците в периода 2014-2020 г. Това съобщи пред 
“Труд” министърът на околната среда и бъдещ евродепутат Искра Михайлова. 
Според нея допускането на частния бизнес в сектора ще доведе до рециклиране не само на опаковки и 
метали както е в момента, но и до оползотворяването на масовия битов боклук. 
Какъв точно ще е механизмът за публично-частното партньорство ще се уточнява тепърва. Разчита се чрез 
него да се осигурят допълнителни средства за инвестиции в съоръжения за отпадъци. Според анализите 
на експерти, наети от екоминистерството, от 2014 до 2020 г. в съоръжения трябва да бъдат вложени 1,3 
млрд. лв. Само около 500 млн. лв. от сумата може да бъде осигурена от еврофондовете, а за останалите 
800 млн. лв. трябва да се търсят други източници. 
Според Михайлова, ако количеството боклук, което отива на сметищата, не намалява в бъдеще, такса 
смет неминуемо ще расте. Причината е, че от догодина тя трябва да се определя според количеството 
изхвърлена смет. 
“Ако хората изхвърлят стъклените боклуци в кофите за стъкло, хартиените - в тези за хартия, 
пластмасовите - в кофите за пластмаса, ще им остава по-малко количество битов отпадък, за което ще 
плащат такса смет и така и тя ще е по-малка”, посочи Михайлова. 
 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Депото за отпадъци на Стара Загора трябва да е готово до следващото лято 

Договорите за изпълнение вече са подписани, чака се разрешение за строеж 
 

Линк:  
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Текст: В ход е първият етап от проекта "Изграждане на регионален център за управление на отпадъците" 
в Стара Загора. Проектът се осъществява със средства по оперативна програма "Околна среда". 
Регионалното депо за отпадъци ще бъде изградено в землището на старозагорското село Ракитница. 
Общата стойност на проекта е 52.017 млн. лв., като европейското финансиране е в размер на малко над 
42 млн. лв. Държавата участва с финансиране от 7.4 млн. лв, община Стара Загора с 2.6 млн. лв. По план 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4128232
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2014/06/08/2316797_depoto_za_otpaduci_na_stara_zagora_triabva_da_e_gotovo/
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2014/06/08/2316797_depoto_za_otpaduci_na_stara_zagora_triabva_da_e_gotovo/
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2014/06/08/2316797_depoto_za_otpaduci_na_stara_zagora_triabva_da_e_gotovo/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

регионалното депо за отпадъци трябва да бъде открито в средата на 2015 г. Строителните работи по 
обекта ще продължат седем месеца. 
Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров подписа договора за изпълнение на Обект 1 от проекта, 
който е изграждането на регионален център за управление на отпадъците. Всички необходими 
документи вече са внесени в Министерство на инвестиционното проектиране. "В очакване сме на 
разрешение за строеж, което ще пристигне в най-скоро време", съобщи заместник кметът на община 
Стара Загора Йордан Николов, който е и ръководител на проекта. 
Депо за дванайсет 
"Проектът е важен не само за Стара Загора, а за цялата област, защото включва 11 общини, сред които 
Казанлък, Твърдица, Гълъбово, Мъглиж и др.", подчерта кметът Живко Тодоров. Изграждането на депото 
не търпи отлагане и заради строгите изисквания на ЕС и заплащаните отчисления към Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) заради липса на депо за отпадъци от бита, отговарящо на съвременните 
изисквания. Годишно Стара Загора плаща близо 3 млн. лв. на МОСВ именно поради тази причина. 
Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от 
региона на Стара Загора. Ще нарасне делът на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното 
рециклиране. Капацитетът на депото ще бъде усвоен през следващите 7 години. След изтичането им 
община Стара Загора ще търси варианти за построяване на завод за преработване на отпадъците. 
Препятствия преди старта 
Проектът в Стара Загора преодоля поредица от препятствия - съдебни спорове относно оценката за 
въздействие върху околната среда (ОВОС) и проекта за Подробен устройствен план, които бяха 
обжалвани на няколко инстанции. В крайна сметка делата бяха спечелени от община Стара Загора и 
дейностите по проекта вече може да се изпълняват. 
Избраният изпълнител за изграждане на регионален център за управление на отпадъците чрез открита 
процедура за обществена поръчка е ДЗЗД "Иринополис" - София. Дружеството включва компаниите 
"Водстрой 98", "Трейсгруп холдинг, "Енергоремонтстрой" и "Инфраструктурно строителство". Стойността 
на договора с избрания изпълнител е 32.5 млн. лв. и включва като подобекти Регионално депо за 
неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито 
компостиране. Строителните дейности трябва да приключат до средата на декември, а до средата на 
април 2015 г. ще тече срокът за отстраняване на дефектите. Сегашното градско сметище на Стара Загора 
ще бъде ликвидирано. Това ще струва на общината 3 млн. лв. 
Избрани са и изпълнителите по останалите компоненти от проекта - трите претоварни станции на 
Гурково, на Казанлък и на Гълъбово. Предвидено е съоръженията в Казанлък и Гурково да обслужват и 
съседните населени места - партньори по проекта. Авансово са преведени 20% от средствата по проекта. 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Кметове предлагат: По-ниска такса смет за пенсионери 

 

Линк:  http://www.standartnews.com/biznes-

finansi/kmetove_predlagat_poniska_taksa_smet_za_pensioneri-241263.html                                                                    

  

Текст: Броят квартиранти в градовете, прогнозират, че ще плащаме повече за боклука 
София. Събирането на такса смет трябва да става по нови правила от догодина. Това се налага заради 
решението на управляващите от 1 януари да се премахне сегашният механизъм, според който налогът 
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зависи от данъчната оценка на жилището. Такса смет вече ще се начислява на база количеството боклук, 
изхвърляно от всяко домакинство или фирма. 
Финансовото министерство предлага три алтернативи за определяне на налога, там където не е 
възможно да се прави пряко измерване на отпадъците. Единият е да се вземе количеството депониран 
битов отпадък и да се раздели на броя на жителите в населеното място или на броя на домакинствата. За 
многоетажните жилища пък най-подходящо е начисляването на такса смет според квадратурата на 
апартамента. Така в едно населено място собствениците на жилища с еднаква площ ще плащат една и 
съща такса смет, независимо дали са в центъра или в покрайнините. 
За вилни зони, които не се обитават целогодишно, налогът ще зависи от потреблението на ток и вода. 
Всеки кмет ще може да избира тези варианти, които са най-приложими за общината му, предлагат от 
финансовото министерство. В общините, където е възможно директно измерване на боклука, ще бъдат 
раздавани кофи, контейнери или специални чували със стикери. 
Близо 3-4 пъти ще скочи такса смет за гражданите в редица градове на България, включително и в София, 
прогнозира зам.-кметът на столицата Дончо Барбалов. Натоварването на хората с по-висока такса е една 
от причините, заради която общините не желаят да променят методиката. За да може такса смет да е 
поносима, държавата трябва да се намеси и да финансира част от налога на социално слабите и най-
бедните пенсионери, предлагат кметове. Според представители на бизнеса обаче подпомагането може 
да се направи и от общините. "Досегашният вариант за определяне на такса смет на база данъчна оценка 
не е достатъчно справедлив. Трябва да се търси оптималният вариант", коментира кметът на Крумовград 
Себихан Мехмед. 
"Не може семейство пенсионери, живеещо в двуетажна къща, да поема изчисления налог, който е доста 
висок и става непосилен за възрастните хора", каза Мехмед. Според управници един от основните 
проблеми със събирането на такса смет в градовете е, че голяма част от жителите не са регистрирани по 
адрес. Затова те се заканиха, че ще броят квартирантите. В много от случаите става въпрос за студенти. 
Във Велико Търново например е пълно с хора, които са настанени под наем в града, признават от 
общината. Някои пристигнали от селата, за да си търсят работа и живеят, без да са регистрирани като 
жители на общината. Докато не се въведе контрол по отношение на адресната регистрация, събирането 
на такса смет винаги ще бъде проблем, смятат експертите на общината. Във Велико Търново вече 30 
години юридическите лица ползват преференцията да плащат таксата на количеството, което са 
изхвърлили. Идеята е тази практика да бъде въведена и за физическите лица в града. Кметът Даниел 
Панов вече е изпратил писмо до ДКЕВР, в което настоява цената на парното във Велико Търново да не се 
променя, а да остане същата, каквато е в момента. "Ако няма ясни критерии такса смет да се изчислява 
според индивидуалното количество, може да се получат доста проблеми", призна кметът на Ардино 
Ресми Мурад. 
"Сериозно ще стои въпросът за контрола. Допускам, че може да се стигне до увеличаване на 
нерегламентираните сметища край населените места, за което ще търпим екосанкции", коментира той 
пред "Стандарт". Община Ардино от години поема такса смет на религиозните храмове, но кметът има 
резерви по отношение на намаляването налога за бизнеса. 
Водят дела за изчисляването 
Увеличава се броят на делата по Закона за местните данъци и такси. В Русе повечето жалби са срещу 
таксата за битови отпадъци, показва справка на Административния съд в дунавския град. 12 от делата 
през миналата година са били срещу община Русе, а останалите 16 - срещу другите седем общини в 
областта. Жалбите са свързани основно с принципа на изчисляване на таксата за битови отпадъци, с 
размера и качеството на услугата. И тази година русенската община запази без промяна основните 
местни данъци и такси. Налозите претърпяха основна корекция през 2011 г. Още тогава данък сгради за 
гражданите бе увеличен от 1 промил на 1.2 промила върху данъчната оценка на имотите. За фирмите 
обаче налогът падна от 1.3 на 1.2. Такса смет пък беше вдигната от 1,2 на 1,38 промила за граждани, а за 
фирми - от 4 на 4,2 промила. Наложителността на увеличението преди 3 г. се дължеше на отчисленията, 
които общините бяха длъжни да правят, за да се събират средства за инсталации за битовите отпадъци. 
Разнобой за боклука на фирмите 
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Колко да бъде такса смет за бизнеса умуват кметове. Според управника на Монтана Златко Живков, ако 
тя намалее, това ще лиши общината от средства, необходими за почистването на града. 
Подобно е мнението и на кмета на Плевен проф. Димитър Стойков. Той не е съгласен с настояването за 
сваляне на таксата за фирмите. Аргументът му е, че те генерират отпадъци, които предполагат повече 
разходи по извозването и депонирането им. По-ниска такса смет плаща бизнесът в Бургас от тази година. 
Налогът бе намален от 10,5 промила на 7,9. По-ниските такси са валидни за всички юридически лица, 
които работят на територията на общината. За офисите също има по-малки такси. От тази година те 
плащат 7 промила вместо по 10. Предложението за намаляване на такса смет за бизнеса внесе кметът 
Димитър Николов. Според местните власти поевтиняването няма да повлияе негативно върху бюджета. 
По-малките такси се компенсират изцяло от намалената себестойност за събиране и обработка на 
отпадъците след изграждането на новото депо и претоварената станция. 
От години бизнесът в Добрич плаща таксата на база количество. Всяка фирма подава заявление за 
контейнерите, които иска да ползва, и честотата на извозването им. 
Дават заден за новия налог 
Удължават срока за изработване на методиката 
Срокът за изясняване на точната формулировка, по която ще се изчислява такса смет догодина, най-
вероятно ще бъде удължен, научи "Стандарт". Новата методика трябваше да бъде приета от експертна 
комисия към финансовото министерство до 6 юни, а след това от правителството. На последното 
заседание на комисията консенсус по това как ще се определя таксата не бе постигнат. Сега усилията на 
експертите от ведомството на Петър Чобанов са насочени към предстоящия тази седмица пореден вот на 
недоверие. Този път той е за финансовата политика на управляващите. 
Кметове все пак не изключват и вариант изненадващо методиката да се появи в дневния ред на 
Министерски съвет още тази сряда. И така държавата еднолично да я промени, без да се позовава на 
решение на експертната комисия. На последното нейно заседание на 5 юни представители на 
сдружението на общините са настояли за удължаване на работата до избистряне на всички неясноти по 
методиката. 
Тогава финансовото министерство предложило вариантите, които да заменят сегашното начисляване на 
такса смет върху данъчната оценка на имота. "Абсолютно неясно е как на практика ще се прилагат тези 
нови механизми", коментираха от сдружението на общините. Оттам напомнят, че освен новата методика 
трябва да се приемат и няколко промени в Закона за местните данъци и такси. При неясната политическа 
обстановка обаче промените в такса смет може и да не успеят да влязат в сила от следващата година. 
Хвърлят боклука в кофата на съседа 
Най-логично е такса смет да бъде формирана на база средно количество отпадък на жител. Това заяви 
пред "Стандарт" кметът на Добрич Детелина Николова. Според нея има много неизгладени положения и 
тепърва общините ще разглеждат предложенията на финансовото министерство за определяне на 
методика за таксата за 2015 г. Николова е категорична, че всеки един трябва да поеме някаква 
отговорност към опазването на околната среда, което именно се изразява чрез заплащането на таксата. 
"Смятам, че и по този начин формирана, тя ще е и социално поносима. Логично е след като създаваме 
отпадъци, да се грижим, още повече че страната ни като цяло има да изпълнява още много задължения - 
общините създават площадки за едрогабаритни отпадъци, не е въведено още разделното 
сметосъбиране", каза Николова. "Ако се вземе методика за стикери на чувалите, то неминуемо няма да е 
точна, защото още нямаме съзнание. Аз получавам жалби с искане да забраня на обитатели от съседен 
блок да изхвърлят боклука си в контейнера на друг блок", каза още кметът на Добрич. 
Какво правим с блокове на 15 етажа? 
Пейчо Пейчев, зам.-кмет на Варна 
"Методиката разработва три варианта, като според индивидуалния изчисляването е на база контейнер, 
кофа или торба. Това е брой, а не количество и сериозно ще затрудни отчитането, особено за 
домакинствата. Ако става въпрос за сметта на една къща, е лесно, но на големите блокове с 12 и 15 етажа 
как ще стане? При втория механизъм отчитането става на база общото количество и стойностите на 
дейностите по чистотата. В него се посочва, че трябва да става по потреблението на ток и вода и по-
фрапиращото е, че общинският съвет трябва да задължи кмета да сключи договор за информация с 
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енергоразпределителните дружества, например за елконсумацията на домакинствата. Но как може 
кметът да ги задължи? Смесеният механизъм има недостатък, че разходите за издръжка на 
администрацията, на контролните органи по сметопочистване, зимно почистване и поддръжка на 
пътищата не влиза в план-сметката и не се броят за трудови разходи." 
Гарсониерите да плащат по-малко 
Във всеки от предложените варианти за промяна в таксата за смет има нещо рационално и неприемливо, 
смята кметът на Монтана Златко Живков. "Аз не приемам еднакво заплащане за голямо и за малко 
жилище. Не може този, който живее в 5-стаен апартамент, да плаща колкото и живеещия в гарсониера", 
допълни той. Според него е естествено, че собственикът на по-голямото трябва да плаща повече. Ако пък 
не го използва, то законът е предвидил възможност таксата му за смет на това жилище да се намали 
значително. 
 

 

Източник: segabg.com 

Заглавие: София дава 220 хил. лв. за анализ на боклука си 

КЗК отмени обществената поръчка на общината за почистване на обществени места 
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Текст: Столичната община ще прави анализ на отпадъците си, става ясно от регистъра на обществените 
поръчки, където е обявена поръчка за избор на фирма, която да направи изследването. Прогнозната 
стойност на поръчката е 220 хил. лв. с ДДС, а срокът за изпълнението е краят на 2016 г. 
Според обявлението фирмата ще трябва да изготви морфологичен анализ на състава и количеството на 
битовите отпадъци, образувани на територията на общината. Освен това фирмата трябва да събере данни 
за количеството отпадъци за най-малко три месеца и да направи основно охарактеризиране на боклука. 
Продължителността на извършване на анализа е 12 месеца, като целта е да бъдат обхванати сезонните 
специфики на състава и количествата на отпадъците, обясниха от СО. Анализът не е свързан с новата 
методика за такса смет, тъй като няма утвърдена такава, допълниха оттам. До крайния срок - 6 юни, 
работната група към Министерския съвет, която трябваше да изготви нова методика, така и не е излязла с 
конкретно предложение, обясни пред "Сега" зам.-кметът по финансите на София Дончо Барбалов. "Поне 
се отказаха от намерението да вадят снегопочистването и контрола от план-сметката. По отношение на 
методиката общините продължаваме да настояваме въвеждането й да се отложи за 2016 г.", добави той. 
Анализът е задължение на общината на всеки пет години според наредба на екоминистерството. 
Информацията трябва да послужи за определяне на това доколко общината изпълнява ангажиментите си 
по Закона за управление на отпадъците, който изисква местните власти да предприемат мерки за 
намаляване на боклука. 
Такъв анализ по поръчка на общината беше направен през 2008 г. от фирма "Алара 2000" за 100 000 лв.  
ПРОВАЛ 
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Столичната община Йорданка 
Фандъкова, с което се обявява обществена поръчка за избор на фирми за почистване на обществени 
места. Решението на антимонополната комисия е по жалба на фирмата "Джи Ен Ти". В поръчката София е 
разделена на седем зони. Относно събирането на отпадъците - в документацията не е посочен броят на 
съдовете за конкретната зона, което пречи на кандидатите да изчислят разходите за съдовете и по 
тяхното събиране. Относно поддържането на площите - в обявлението липсва съществена информация за 
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характеристиките на градините, зелените площи, гробищните паркове и т.н. Това може да доведе до 
оценка в полза на един кандидат за сметка на друг, защото в оценката на участниците са включени и 
единичните цени, които ще предложат. Освен това в частта със санкциите общината е предвидила две 
отделни санкции за едно и също нарушение. Налагането на двойно "наказание" за потенциалния 
изпълнител според КЗК е прекомерно с оглед естеството и характера на нарушението. Договорите със 
сегашните фирми изтичат в края на годината. 
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Текст: Кюстендилски криминалисти са установили извършители на кражба от имот на учебно заведение в 
града. 40-годишен мъж, с прякор " Фъстъко"и неговият съкварталец на 24 г., са откраднали арматурни 
пръти, теглич, рамене за теглич за трактор и други метални предмети. Част от откраднатото предали на 
пункт за изкупуване на метали, а друга запазили в домовете си. Всички вещи са открити и иззети от 
служителите на реда. По случая е започнато досъдебно производство в РУП - Кюстендил срещу двамата 
мъже, които са известни на полицията като извършители на кражби и са осъждани. 
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