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Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Министърът на околната среда и водите кани експерти за участие в Експертния съвет за 
оценка на приоритетни вещества към МОСВ  
Писменото заявяване на интерес трябва да стане до 10.01.2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749                
   

   

Текст: Министърът на околната среда и водите отправя покана към експерти и/или представители на 
научните среди и институции – Българската академия на науките, университети, научни институти, 
агенции, специализирани администрации и лечебни заведения, писмено да заявят интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ. 
Експертният съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на 
задачите, свързани с оценка на приоритетни вещества и изготвяне на предложения за въвеждане на 
мерки за контрол на рисковете за човешкото здраве и/или околната среда, от употребата на определени 
опасни вещества. 
Във връзка с гореизложеното в срок до 10.01.2015 г. е необходимо да заявите интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет, като изпратите по електронна поща автобиография с данни за контакт 
(име, телефон, е-mail) до г-жа Елена Чобанова. 
Допълнително, желаещите да участват в дейността на Експертния съвет към МОСВ, следва да го заявят 
писмено чрез деловодството на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ 22, като приложат: 
• автобиография; 
• документи, удостоверяващи съответствие с посочените в поканата критерии; 
• попълнен формуляр за квалификация и област(те) на приложение/експертиза. 
 Поканата за писмено заявяване на интерес може да видите тук. 
 Формулярът за квалификация и област(те) на приложение/експертиза можете да изтеглите  тук . 
Повече информация относно организацията и дейността на Експертния съвет можете да намерите в 
„Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества“, 
публикуван на страницата на МОСВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353 
Лице за контакт: Елена Чобанова – гл.експерт в отдел “ОХВ”, дирекция “Превантивна дейност”, тел. 940 
60 13, e-mail: etchobanova@moew.government.bg 
 
 
 

Източник: burgas24.bg 

Заглавие: Учредяват ново ОП "Чистота еко"  

Линк: http://news.burgas24.bg/521897.html 

 

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Pookana.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Formulqar.doc
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353
mailto:etchobanova@moew.government.bg
http://news.burgas24.bg/521897.html
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Текст: Без противопоставяне и без дебати, Общинският съвет прие на заседанието си днес докладната на 
заместник-кмета в община Бургас - Йорданка Ананиеваза учредяването на ново общинско предприятие 
под наименованието "Чистота еко". 
Община Бургас, заедно с още няколко общини в региона, реализира проект по европейска програма, 
свързан с изграждане на допълнителни съвременни депа и организиране на преработка на отпадъци, 
отговарящи на най-новите европейски изисквания. 
Новото предприятие ще се занимава с управление, експлоатация и поддържане на регионално депо 
"Братово -Запад", разделно събиране на отпадъци и опаковки, депониране на опасни отпадъци, 
рециклиране и компостиране на биоразградими отпадъци. 
Във връзка с новосъздаденото ОП, в което ще работят 53 души, ще бъде увеличен сборния бюджет на 
Община Бургас. 
 
 
 

Източник: agro.bg  
 
Заглавие: Заводът за био-третиране на отпадъци е обработил над 11 хил. тона био и зелени отпадъци 
От 1 декември 2014 г. на тези площадки физическите лица ще могат да предават и обемисти 
едрогабаритни отпадъци и биоразградими зелени отпадъци 
 

Линк: http://agro.bg/news/article51458.html        
            

  

Текст: Над 11 хил. тона зелени и биологични отпадъци са преработени във вече работещите системи на 
завода за механично-биологично третиране на отпадъците край София, пише greentech.bg. 
От началото на тази година работят компостиращите инсталации за зелени и биоотпадъци на завода. До 
сега са преработени общо 3057 тона био отпадъци и 8244 тона зелени отпадъци. От тези отпадъци се 
прави компост, който се използва за зелената система на София. Произвежда се и електричество. 
Заводът за механично-биологично третиране на отпадъците е част от проекта „Изграждане на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, който се 
реализира по ОП „Околна среда” 2007-2013.  
Инсталацията на механично-биологично третиране (МБТ), която е втората фаза на проекта, съдържа 5 
сгради. Всички те се строят в момента, посочва също кметът Фандъкова. Цялото оборудване за завода е 
поръчано и се произвежда. Очаква се до Коледа да бъдат покрити 3 от сградите, а по другите 2 да има 
съществен напредък. Независимо от спрените средства по Оперативна програма „Околна среда” 
Столична община продължи да изпълнява проект. 
Открити са десет площадки на територията на Столична община за предаване на разделно събрани 
отпадъци. Столична община сключи нови договори с 5 фирми, притежаващи разрешение по Закона за 
управление на отпадъците за осигуряване на площадки на територията на общината за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 
11 от Закона за управление на отпадъците. С договорите е осигурена възможност на гражданите на 
столицата да предават на десет площадки разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни 
материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, 
излезли от употреба електрически уреди и други видове отпадъци от домакинствата. Към момента 
юридически лица могат да изхвърлят отпадъци на площадките. От 1 декември 2014г. на тези площадки 

http://news.burgas24.bg/persons/2949.html
http://agro.bg/news/article51458.html
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физическите лица ще могат да предават и обемисти едрогабаритни отпадъци и биоразградими зелени 
отпадъци. 
 
 
 
 

Източник: novini.bg 

Заглавие: Община Пловдив събра над 140 кг опасни отпадъци 
Акцията се проведе в периода 23 - 25 октомври 

 

Линк: http://www.novini.bg/news/246361-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html                          

             

 

 Текст: Успешно приключи есенната кампания на община Пловдив за събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата, съобщиха от градската управа. Акцията се проведе в периода 23 - 25 октомври и за 
разлика от първата кампания, въпреки лошите метеорологични условия, много от гражданите се 
включиха, отчитат от общината В специално определен мобилен пункт бяха събрани предимно 
лекарства с изтекъл срок на годност - приблизително 130 кг., около килограм уреди, които съдържат 
живак и 10 кг домакински препарати и химикалиВключването на отпадъци с опасни свойства в общия 
поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и 
нарушава нормалната експлоатация на депата, припомнят от Дирекция "Екология и управление на 
отпадъците" към община Пловдив 
 
 
 
 
 

Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Община Шумен води 260 дела срещу неизрядни длъжници 

 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/549922                           

             

  

http://www.novini.bg/news/246361-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/246361-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/246361-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/246361-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-140-%D0%BA%D0%B3-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/244095-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%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%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://shumen.topnovini.bg/node/549922
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Текст: 260 са заведените дела от Община Шумен срещу неизрядни длъжници. Това съобщи на брифинг 
началникът на отдел „Местни данъци и ТБО” в кметството Илиана Симеонова. По нейни думи процентът 
на данъчно задължените лица, към които е предприета мярката е нисък, в сравнение с предходни години 
и на фона на броя на платилите местните данъци и такса „Битови отпадъци” в срок. 
Общо 1 480 покани за доброволно плащане са разпратени от данъчната служба, като голяма част от 
известените писмено, са се отзовали, поясни Симеонова. 
По отношение на събираемостта началникът на отдел „Местни данъци и ТБО” отчете, че към 24 октомври 
т.г. постъпленията от данъци и такса „Битови отпадъци” са 11 203 127 лв. при план 13 695 000 лв., или 
общо 80%. 
Най-висока е събираемостта при туристическия данък, където приходите са 24 381 лв., при планирани 25 
хил. лв. Следва данъкът за превозните средства, където при заложени 2 380 000 лв. са сабрани 2 151 856 
лв., което е 90 на сто. От патентния данък в местната хазна са влезли 131 095 лв., или 82 на сто от 
планираното, а при данък сгради изпълнението е 81%, като събраната сума е общо 2 378 160 лв. 
От такса „Битови отпадъци” постъпленията възлизат на 4 836 190 лв., което е 66 на сто от уточнения 
годишен план, а от лихви са събрани 408 708 лв., сочи отчетът за изпълнението на данъчните приходи до 
24 октомври. 
По отношение на недоборите Илиана Симеонова посочи, че при данък сгради събраните стари 
задължения са 496 705 лв., при данъка върху превозните средства – 681 100 лв., а при такса „Битови 
отпадъци” – 1 121 162 лв. 
„За същия период на миналата година постъпленията са били в размер на 9 944 708 лв., като ръстът на 
приходите показва, че данъчно задължените лица са отговорни, а от друга страна положителен ефект 
оказват и допълнителните действия на служителите в данъчния отдел за повишаване на събираемостта”, 
посочи Илиана Симеонова. 
Началникът на данъчната служба припомни, че гражданите могат да избират кой вид налог да платят, 
както и периода, за който се издължават. 
До 30 октомври е срокът за плащане на втората вноска на данък сгради, такса „Битови отпадъци” и данък 
МПС, а на 31 октомври изтича крайният срок за издължаване на четвъртата вноска за патентния данък. 
 

 
 
 
Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Протестиращи блокираха за кратко трафика по Дунав мост 2 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=715029                           

             

  

Текст: Протестиращи срещу строителството на завод за преработка на автомобилни гуми граждани 
блокираха за 15 минути трафика по Дунав мост 2, съобщи Агенция "Фокус". Около 4-5 тира и 2 леки 
автомобила изчакаха на опашка блокадата да бъде вдигната. Между 200 и 250 души се събраха на 
протеста край един от подстъпите на съоръжението, имаше и представители на румънски общини.  
Протестът бе подкрепен от неправителствени организации и бивши депутати. От инициативния комитет 
"Да спасим Златорожието" казаха, че ако няма действия и след този протест, ще преминат към изпращане 
на писма до европейските институции в Брюксел. 

http://www.segabg.com/article.php?id=715029

