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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Наближава Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015 
Регистрирайте своята идея за намаляване на отпадъците преди 6 ноември 2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3822  
 

  
 

Текст: „Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, 
подкрепена от ЕК, която цели да повиши информираността за дейностите свързани с правилното 
управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни 
компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за 
осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с 
намаляването на отпадъците. 
Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015, ще 
стартира след по-малко от месец! Вече можете да направите регистрацията на вашите 
дейности. 
Участвайте в ЕСНО 2015 като регистрирате своята идея за намаляване на отпадъците на сайта за 
регистрация преди 6 ноември 2015 г.: http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html 
Както и през изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми за: 
- Намаляване на отпадъци (reduce) 
- Повторна употреба на продукти (reuse) 
- Рециклиране на материали (recycle) 
През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията. 
Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, информационни 
бюлетини за всяка от темите и други можете да намерите на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu . 
Aко все още Ви липсва идея за ЕСНО 2015, можете да се вдъхновите от секцията "Идеите за действия". 
ПОВЕЧЕ ЗА КМАПАНИЯТА 
 
 
Източник trud.bg  
 

Заглавие: Ивелина Василева: 16 системи за управление на отпадъците са изградени 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5088727 
 

    
 

http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html
http://www.ewwr.eu/
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2015/_2015.pdf
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Текст: 16 системи за управление на отпадъците, финансирани по ОП „Околна среда“ 2007-2013г, вече са 
изградени. Това съобщи в обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева. По думите й те ще обслужват повече от 3, 4 млн. граждани в 
70 общини на страната. До края на годината предстоят да бъдат завършени 4 проекта, каза още 
министърът. 
„Реално 48% от населението е обхванато от тях, имайки предвид трудностите с оперативната програма 
през изминалата година и тежкия период, през който тя премина“, каза министърът. По думите й тези 
проекти допринасят за опазването на околната среда, за създаването по-добър стандарт на живот и 
икономически възможности за общините. 
„Не на последно място тези проекти помагат на държавата ни да се справи и с още едно 
предизвикателство – прекратяване експлоатацията на старите депа и преминаването към съоръжения, 
изцяло съответстващи на екологичното законодателство“, посочи Василева. Министър Василева съобщи, 
че предстоят да бъдат завършени системите във Велико Търново, Никопол, Стара Загора и Разлог. 
„560 млн. лв. са заделени по новата оперативна програма, за цялата приоритетна ос „Отпадъци“. Те ще 
бъдат насочени точно към това – да се създадат възможности за въвеждането на допълнителни системи, 
които да надграждат съществуващите и чрез които ще се постигне максимално оползотворяване на 
всички полезни компоненти в отпадъците“, обясни министърът. 
97 млн. лв. са заделени за първата процедура през новия програмен период, за изграждане на 
компостиращи инсталации, каза още министър Ивелина Василева. Тя добави, че ще бъдат вложени 
всички усилия за оползотворяване на ресурсите. 
 
 
Източник: rudozemdnes.bg 
 

Заглавие: Такса битови отпадъци - 2016 година за Община Рудозем 
 

Линк: http://rudozemdnes.bg/Taksa-bitovi-otpadatsi---2016-godina-za-Obshtina-Rudozem 
 

    
 

Текст: Общинска администрация - Рудозем оповести официалната информация относно границите на 
районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване за населените места, 
разположени на територията на Община Рудозем за 2016г. 
Населени места с организирано сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на ТБО и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване: град Рудозем и селата – Боево, Борие, Бърчево, Бяла 
река, Войкова лъка, Витина, Грамаде, Елховец, Иваново, Коритата, Мочуре, Оглед, Пловдивци, Поляна, 
Равнината, Рибница, Сопотот, Чепинци. 
Населени места и частни имоти, без организиран сметоизвоз и ползващи услугите третиране на ТБО и 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване: селата – Бреза, Бърчево - махала 
„Равнища”, Добрева череша, Дъбова, Кокорци; имоти на „Горубсо” – Мадан извън регулация – Рибница, 
Шахоница, Хвосто-хранилище 2; имоти на „Рудметал” извън регулация – шахта „Север”; Младежки дом – 
Рудозем (Арт Холидей). 
Имоти изцяло освободени от таксите за организиран сметоизвоз, третиране на ТБО и поддържане на 
чистотата на територията за обществено ползване: трафопостове; телевизионни кули и ретланслатори; 
спортна база към ОСО – с. Борие; гранични застави – Мочура, Мързян, Елидже, Пловдивци; яз. Пловдивци 
– МРРБ; молитвени домове. 
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Честота на сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно утвърден маршрутен график: централна градска 
част – ежедневно; с. Елховец и с. Чепинци – веднъж седмично, извършвайки три курса; промишлени зони 
– два пъти седмично; малки населени места – веднъж седмично; с. Мочуре – веднъж месечно; с. Боево – 
три пъти годишно. 
 
 
Източник: dobrichmedia.com 
 

Заглавие: Общинските евроексперти се събират на национална среща 
 

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/balgariia_13/obshtinskite-evroeksperti-se-sabirat-na-
natcionalna-sreshta_13576.html 
 

  
 

Текст: Седма национална среща на евроекспертите от общините ще се проведе от 25 до 27 ноември в 
София, съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България. Форумът се наложи 
като необходим и полезен за професионалната общност на евроекспертите, чиято дейност е ключова за 
реализацията на общинските цели и приоритети, посочват организаторите.  
Участниците в срещата ще се фокусират върху възможностите за достъп до финансиране за местните 
власти, които съществено ще се променят. Общинските евроексперти ще получат практическият наръчник 
„Европейските фондове за общините 2014 – 2020“. В него са събрани всички важни практически елементи 
в проектния процес, както и информация за допустимите за общините дейности по всички програми с 
европейско финансиране в периода 2014 – 2020. Сред поканените за участие гости са Свeтлин Танчев - 
председател на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 
Томислав Дончев – зам.-министър-председател по управление на средствата от ЕС, директорите на 
Държавен фонд “Земеделие”, Агенцията за обществени поръчки, Изпълнителна агенция “Одит на 
средствата от ЕС“ и други. Заявките за участие в националната среща трябва да бъдат изпратени до 19 
ноември. ДТ 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Започва се. "Капка по капка" данъци и такси в Ямбол - НАГОРЕ 
 

Линк: http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/17718-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-
%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5 
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Текст: С решение от 19.10.2015 г. на зам.- кметът Стоян Драгнев е избран изпълнител за обществена 
поръчка" Предоставяне на услуги по предварително третиране на битови отпадъци и сортиране на 
разделносъбрани и рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и 
Стралджа". Избраният е Обединение" Екосорт Ямбол" , с.Хаджидимитрово, представлявано от Ваня 
Атанасова. Поръчката е за 5 години, а стойността е 11 289 808 лв. Цената, която е приета е 26.56 лв на тон 
приет отпадък. Ако за Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа е може би изгодна, то за Ямбол със 
сигурност не е. Предварителното третиране на 27 000 т отпадък през 2015 г е при цена 25.10 лв. Това 
прави за 2015 г разход в размер на 677 808 лв. От 2016 г при новата цена разходът ще е 717 120 лв. С 
близо 40 000 лв повече. За да се разплатят на фирмата, тези пари трябва да се съберат от гражданите и 
бизнеса.Така" капка по капка" започва и покачването на такса смет.  
На 23.10.2015 г. е избран и Оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на депото- ДЗЗД" 
Регионално депо Ямбол", гр. Нова Загора, за 5 години, за 4 630 000 лв. 
 
 
Източник: bgsever.info 
 

Заглавие: Незаконни сметища изникнаха край Ясен 
 

Линк:http://www.bgsever.info/news/2015/11/03/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%8F%D1%81%D0%B5/   
 

  
 
Текст: На „зеления телефон“ на РИОСВ – Плевен, преди няколко дни е подаден сигнал за незаконни 
сметища на територията на село Ясен, съобщават от екоинспекцията. Извършена е съвместна проверка с 
Община Плевен в землището и регулацията на селото и са установени нерегламентирани замърсявания 
с отпадъци на терени в близост до земни пътища, около западната и източната ограда на „Плевен БТ“. 
Терените са общинска собственост. В регулацията на населеното място са открити купчини със земни 
маси и строителни отпадъци, които по сведения на кметството в Ясен са предназначени за подравняване 
на заблатен общински терен. Съставен е констативен протокол и е направено предписание на кмета на 
селото за почистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци. 
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