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Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: Акт за публично държавно вземане на Община Пазарджик за 4 530 602 лв. за НЕПЛАТЕНИ 
ОТЧИСЛЕНИЯ към РИОСВ издаде директорът на еко  
Длъжници със суми за обезвреждане на отпадъци са и Велинград - 1 523 325 лв., Септември - 330 295 
лв., Брацигово - 293 5.. 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=20355879   
 

  
 

Текст: Длъжници със суми за обезвреждане на отпадъци са и Велинград - 1 523 325 лв., Септември - 330 
295 лв., Брацигово - 293 577 лв., Ракитово - 223 720 лв., Батак - 94 337 лв.и Белово - 48 765 лв.  
Седем общини са с неплатени отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, съобщават от 
екоинспекцията. Директорът на РИОСВ-Пазарджик, Костадин Гешев издаде на администрациите актове 
за установяване на публично държавно вземане.  
През последните години, общините увеличават количествата депонирани отпадъци и системно не 
предвиждат в бюджетите си средства за закриване и рекултивация на действащите сметища, както и за 
изграждане на съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. От 1 януари 2011 г. Законът за 
управление на отпадъците задължи общинските администрации да предвидят в бюджетите си тези суми 
и да ги превеждат системно по откритите за целта сметки в РИОСВ. Тези отчисления участват и във 
формирането на такса битови отпадъци.  
Към днешна дата задълженията на община Пазарджик възлизат на 4 530 602 лева. Големи са 
задълженията и на общините Велинград - 1 523 325 лева, Септември - 330 295 лева, Брацигово - 293 577 
лева, Ракитово - 223 720 лева, Батак - 94 337 лева и Белово - 48 765 лева. Само Панагюрище и Лесичово са 
превели всички дължими отчисления за закриване и следексплоатационни грижи, както и тези за 
изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци.  
При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е 
длъжен да осигури в пълен размер средствата за неговото закриване и за следексплоатационни грижи.  
Експертен анализ сочи, че причината за обема депонирани отпадъци и натрупването на дължимите за 
обезвреждането им суми, е резултат от недостатъчната ефективност на въведените общински системи за 
разделно събиране на отпадъци. Една от целите на разделното събиране е именно намаляването на 
количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Зa дeвeт мeceцa дaнъчнитe yнищoжихa 1695 кг хapтия 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/za-devet-mesetsa-danatchnite-unishtozhiha-1695-kg-
hartiya.html 
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Текст: 1695 килoгpaмa хapтия yнищoжихa вeликoтъpнoвcкитe дaнъчни зa дeвeттe мeceцa нa тaзи гoдинa. 
Вмecтo дa зaминe c oбщия oтпaдък, cмe пpeдaли тoвa кoличecтвo хapтия нa втopични cypoвини и cмe 
дaли пpинoca cи в oпaзвaнeтo нa бългapcкaтa гopa, кoмeнтиpa пpeд „Янтpa ДНЕС“ гoвopитeлят нa TД нa 
НАП Елмиpa Кocтypкoвa. 
Нaй-мнoгo хapтия мecтнитe дaнъчни пpeдaдoхa зa пocлeднoтo тpимeceчиe – 961 кг, a нaй-мaлкo e 
зaминaлa към пyнктoвeтe зa peциклиpaнe пpeз лeтнитe мeceци – 238 кг. 
Хapтиятa, cъдъpжaщa дaнъчнa и ocигypитeлнa инфopмaция кaктo и лични дaнни, нe ce пpeдaвa зa 
втopични cypoвини, a ce yнищoжaвa cъc cпeциaлни мaшини. Зa peциклиpaнe нe ce пpeдaвaт и дaнъчнитe 
дeклapaции, кoитo пo зaкoн ce cъхpaнявaт в apхивитe 10 гoдини. Кoгaтo тoзи cpoк изтeчe, ce cъбиpa 
cпeциaлнa кoмиcия, кoятo взeмe peшeниe зa yнищoжaвaнeтo им чpeз нapязвaнe. Дaнъкoплaтцитe тpябвa 
кaтeгopичнo дa ca cпoкoйни, чe личнитe им дaнни, кoитo ca пpи нac нa някaкви фopмyляpи и дeклapaции, 
нe мoжe дa бъдaт нaмepeни пo кoнтeйнepитe зa cмeт нитo в пyнктoвeтe зa втopични cypoвини, пoяcни 
Елмиpa Кocтypкoвa. 
Зa peциклиpaнe дaнъчнитe пpeдaвaт нaгънaти лиcти oт пpинтepитe, кyтии oт хapтия и oт тoнepи, кaшoни и 
oпaкoвки. Дpyгa eкoлoгичнa пpaктикa в пpихoднaтa aдминиcтpaция e изпoлзвaнeтo нa вътpeшнa 
eлeктpoннa cиcтeмa зa дoкyмeнтooбopoт, кoятo eлиминиpa нeoбхoдимocттa кopecпoндeнциятa нa хapтия 
мeждy oтдeлнитe звeнa, пoяcни Кocтypкoвa. Вceки тoн peциклиpaнa хapтия cпacявa oт oтcичaнe 13 
дъpвeтa. 1 кг peциклиpaнa хapтия cпecтявa изпoлзвaнeтo нa 32 литpa питeйнa вoдa, кoeтo oбpaзнo 
oзнaчaвa, чe зa 9 мeceцa cмe зaпaзили eдин мaлък пapк и нaпoявaнeтo мy, кoмeнтиpa гoвopитeлят нa TД 
нa НАП. Кaмпaниятa „Вceки лиcт хapтия e глъткa въздyх, нe гo изхвъpляйтe!“ e нa днeвeн peд пpи 
дaнъчнитe вeчe чeтвъpтa гoдинa кaтo чacт oт кaмпaниятa „НАП Зeлeнa пpoгpaмa“. 
Дaнъчнитe yчacтвaт и в дpyгa нaциoнaлнa кaмпaния „Кaпaчки в дeйcтвиe“. С пocлeднитe пpeдaдeни 74 
килoгpaмa плacтмacoви кaпaчки oт бyтилки c минepaлнa вoдa и бeзaлкoхoлни нaпитки, oбщoтo 
кoличecтвo кaпaчки, кoeтo вeликoтъpнoвcкитe дaнъчни ca пpeдaли, нaдхвъpли 200 кг. 
 
 
Източник: stzagora.bg 
 

Заглавие: Официално: Сметище на теририторията на Община Павел баня – НЯМА да има 
 

Линк: http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0
%B0-%D0%BD   
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Текст: Във връзка с разпространена информация за строеж на сметище на територията на Павел баня, 
получихме позиция на община Павел баня. 
Ново сметище няма да се строи. Боклукът ще се извозва до Казанлък, където се претоварва към 
сметището край Стара Загора. За съществуващото сметище „Бонин дол“ е предвидено зариване, 
затревяване и залесяване. Тиражирането на друга информация е неистина. 
„1. Община Павел баня е бенефициент по проект по ОП Околна среда „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, който предвижда изгражадане на Депо – 
клетка 1, Сепарираща инсталация, Компостираща инсталация и Център за рециклиране на територията на 
община Стара Загора , Претоварна станция Казанлък (вкл. център за рециклиране, площадки за 
шредиране и временно съхранение на „зелени“ и ЕГО) и претоварни станции в Гълъбово и Твърдица. 
Битовите отпадъци на община Павел баня ще бъдат извозвани до Претоварна станция Казанлък, след 
което депонирани на депото край Стара Загора. 
2. За сметището в местността „Бонин дол“ в град Павел баня община Павел баня е подготвила проект 
„ЗАКРИВАНЕ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛАСТ 
СТАРА ЗАГОРА“ на стойност 840 000лвеа, който е внесен за финансиране през м. август 2015година. 
Внасянето на проекта се забави, поради причината, че част от сметището в местността“Бонин дол“ беше 
държавна собственост – горски фонд. С решение на Министерския съвет от 11 май имота, частна 
държавна собственост, е прехвърлен безвъзмездно на Община Павел баня. Имотът се намира в 
местността Бонин дол и е с площ от 16 430 кв.м. Областният управител инж. Георги Ранов сключи договор 
с кмета на Павел баня Станимир Радевски за безвъзмездното прехвърляне на имота, което вече разреши 
проекта за закриване на депото да бъде внесен в МОСВ. Изготвя се тръжна документация за възлагане на 
СМР за закриване на старото депо.“ 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Спират дейностите на регионалното депо за отпадъци в Ямбол 
  

Линк:http://www.standartnews.com/regionalni/spirat_deynostite_na_regionalnoto_depo_za_otpadatsi_v_
yambol-306262.html  
 

  
 

Текст: Приключват дейностите по изграждане на Клетка 1 на новото регионално депо, както и тези по 
закриването и рекултивацията на старото ямболско сметище. Мерките са в изпълнение на проект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза", 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". 
Приключването на работата е преди обявения краен срок от 30 октомври. Въпреки всички трудности и 
умишлени опити за проваляне на строителството, новата, съвременна система за управление на 
отпадъците е вече факт, при това изпълнена предсрочно. По този начин Ямбол изпълнява напълно 
европейските изисквания за екологосъборазно третиране на отпадъците, както и антагиментите на 
държавата ни в това отношение. Постигнатият успех обаче е преди всичко за гражданите на Ямбол, тъй 
като закриването на старото сметище и изграждането на модерно депо дава максимални гаранции за 
подобряване на екологията в района. 
Наред с това по проекта ще бъде въведено разделно събиране на рециклируеми отпадъци, както и 
система за предварителното им третиране и сепариране. Това ще има като ефект намаляване на 
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количеството им за крайно обезвреждане. Изпълнението на проекта допринася за подобряване защитата 
на повърхностните и подземните води, почвата и въздуха и има като основен ефект опазването здравето 
на хората и околната среда. 
Нова тревна настилка за градския стадион в Ямбол 
Нова тревна настилка за близо 380 хиляди лева ще бъде изградена на футболния терен на Градския 
стадион в Ямбол. 
Финансирането е изцяло от Министерството на младежта и спорта и е резултат на поредица от разговори 
между министъра на спорта Красен Кралев и кмета на община Ямбол Георги Славов. Процедурата за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и модернизация на централен футболен 
терен на Градски стадион – гр. Ямбол" вече е обявена на сайта на министерството. 
Необходимостта от ремонт и модернизиране на терена е крайно належаща, затова община Ямбол 
изготви проект с искане за 100% финансиране на стойност 378 827,28 лв. В него са включени дейности 
като модернизиране на напоителната система, доставка и полагане на коренова зона, затревяване и др. 
Градски стадион – Ямбол е имот публична общинска собственост. С решение на ОбС –Ямбол спортният 
имот е предоставен на Обединен спортен клуб „Тунджа"- Ямбол за безвъзмездно право на ползване със 
срок от 5 години. Стадионът се ползва за тренировъчна и състезателна дейност от 12 спортни клуба, 
учебни заведения и граждани. 
Футболният терен на Градския стадион в Ямбол е с приблизителна обща площ от 8000 кв. м. Стадионът е 
построен преди 45 години и за този период теренът е модернизиран само няколко пъти. През 2012 г. и 
2013 г. беше извършена подмяна на малка част от коренната система и тревната настилка на футболния 
терен на стадиона, но резултатът бе незадоволителен и краткотраен. Към настоящия момент настилка е в 
много лошо състояние. На големи участъци липсва трева, а остарялата и амортизирана дренажна система 
не позволява оптималното оттичане на водата, което води до образуването на големи локви и 
пропадания на терена. 
Ремонтът на футболния терен на стадиона ще даде възможност за повишаване на нивото на спортната 
инфраструктура, както и създаване на по-благоприятни условия за постигане на високи спортни 
резултати. 
Футболът има дългогодишни традиции в Община Ямбол. В продължение много години представителните 
отбори по футбол на град Ямбол са били участници в професионалните републикански групи. Стадионът в 
град Ямбол е известен като единственият стадион извън София, на който се е играна официална среща 
между мъжките отбори на ФК „ЦСКА" и ФК „Левски". 
Съществуващите традиции и значителната по мащаб спортно материално-техническа база в град Ямбол 
са подходяща предпоставка за провеждане на значими футболни турнири от републикански мащаб за 
всички възрастови групи, след модернизирането на футболния терен. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Цветни плакати показват как да си изхвърляме отпадъците 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1518781 
 

  
 

Текст: Контейнери за смет в Добрич са окичени с цветни плакати, призоваващи за по-стриктно разделяне 
на отпадъците. От рисунката човече-кофа агитира какво не иска да се изхвърля в него - опасни и 
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строителни отпадъци, текстил, незагасена жар, стари батерии. То призовава да се ползват сивите 
контейнери само за битов боклук, образуван от домакинствата. 
Информационната кампания е част от дейностите по проекта за изграждане на Регионалното депо на 
Добричка област. Отпечатани са цветни плакати и брошури с еднакво съдържание. Целта на акцията е да 
се подобри екологичната култура на хората и да се облекчи работата на сепариращата лента на депото в 
Стожер, каза за Дарик главният еколог на Община Добрич Мария Димитрова. 
Най-голям е проблемът с безогледното изхвърляне в сивите контейнери на битов текстил - завеси, 
юргани, завивки и дрехи, сподели тя. От общината се обръщат към гражданите да ги поставят в 
найлонови чували и да ги слагат до контейнерите, като организацията е в събота да се транспортират 
отделно от сметосъбиращата фирма. 
Осигурено е и изхвърлянето на строителните отпадъци от ремонти на домакинствата, каза Димитрова. 
Когато не са много - до 10 чувала, е редно собственикът да се обади на Зеления телефон на общината - 
058/604 573, а за по-големи количества - да договори извозването с фирма "А.С.А." на телефон 058/604 
352. В случай, че сам осигури транспортиране до депото, след претеглянето получава бележка и заплаща 
таксата в общината. 
Опасните отпадъци - например лекарствени опаковки, кутии от бои и химикали, също нямат работа в 
сивите контейнери. Те се складират в специален пункт в Добрич, като за тяхното изхвърляне от общината 
отново призовават за обаждане на Зеления телефон. Димитрова обърна внимание, че за старите батерии 
и луминисцентните крушки има отделни кофи, поставени в административни и учебни сгради в целия 
град. Тя призова през зимния сезон да се избягва изхвърлянето на незагаснала жар от печките на дърва и 
въглища. 
Екологът на общината смята, че добричлии още не използват пълноценно цветните контейнери за 
разделяне на метал, хартия, пластмаса и стъкло, като припомни, че върви и акция "Капачки в действие" 
със социална насоченост, а пластмасови капачки от бутилки се събират в учебните заведения и на много 
други места. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Екоинспектори установиха забранени за депониране отпадъци на сметището в трънското село 
Банкя 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100615904 
 

  
 

Текст: По сигнал, подаден на зеления телефон, екоинспектори са проверявали Ябланишката пътека. 
Сигналът е бил препратен от МОСВ и е за наличие на сметище на входа на пътеката в трънското село 
Банкя, която е част от екопътеката в Трън. Визираното в сигнала сметище е общинското депо за твърди 
битови отпадъци, разположено на около 100 м. от пътеката. При проверката, екопътеката , в участъка от 
село Банкя до местността Мечи дол в Трън, в района където попада депото , е била затворена за 
преминаване поради ремонт. По трасето й не е имало натрупани отпадъци. Инспекторите установили 
обаче, че не са спазени условията, при които се депонират битовите отпадъци в депото. Установено е 
наличие на забранени за депониране отпадъци. Част от наличните отпадъци не били уплътнени и 
запръстени. Липсвали ограда, портал и входящ контрол, както и охрана. На община Трън са дадени 
предписания и ще й бъдат наложени административно - наказателни мерки, съобщиха от РИОСВ. Общо 
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пет сигнала от зеления телефон са проверявали екоинспекторите през миналия месец. Три от тях са били 
неоснователни. По другите два са инспектирани животновъдна ферма в трънското село Лешниковци за 
замърсяване на реката, преминаваща през селата Лешниковци и Ярловци и вливаща се в Ерма с оборски 
тор и строителна фирма в пернишкия квартал Църква за замърсяване със строителни отпадъци. 
 
 
Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: Информационен ден, свързан с проекта за депото за отпадъци, ще се проведе в Плевен 
 

Линк:http://infopleven.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%81-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7/ 
 

  
 

Текст: Информационен ден ще се проведе в Плевен във връзка с проект „Изграждане на регионалната 
система за управление на отпадъците в регион Плевен“, информират от пресцентъра на местната 
администрация. Срещата се организира от Община Плевен, в партньорство с общините Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци, Пордим и Искър, изпълняващи проекта.  Тя е насрочена за  23 
октомври, петък, от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Плевен. 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 28 073 
605,77 лв. Той касае и изграждането на регионалното депо за отпадъци. 
 
 
Източник: silistra.info 
 

Заглавие: Щети за повече от 11 800 лева нанесли крадци на кабели 
 

Линк: http://www.silistra.info/news/poveche-leva-nanesli-kabeli-kradtsi.html 
 

  
 

Текст: Щети за повече от 11 800 лева нанесли крадци на кабели. През нощта на 19 срещу 20 октомври от 
4 шахти по Гаровия път в Разград са срязани и издърпани 260 метра телефонен кабел, собственост на 
телекомуникационна компания. По случая се води досъдебно производство. За кражбата на 360 метра 
телекомуникационен кабел съобщават и от полицията в Силистра. Това е станало в района на село 
Колобър. Престъплението е извършено в нощта срещу 20 октомври. Образувано е досъдебно 
производство. 
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