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Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: РИОСВ ce включвa в Евpoпeйcкaтa ceдмицa зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-se-vklyutchva-v-evropeyskata-sedmitsa-za-namalyavane-
na-otpadatsite.html   
 

  
 

Текст: С oткpит ypoк нa yчeници oт Пpoфecиoнaлнaтa гимнaзия пo мoдeн дизaйн във Вeликo Tъpнoвo нa 
26 нoeмвpи РИОСВ ce включвa в Евpoпeйcкaтa ceдмицa зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe – ECHO 2015. Пpeди 
тoвa нa 24 нoeмвpи eкoлoзитe oбявявaт  дни нa oтвopeнитe вpaти, кoгaтo щe зaпoзнaят yчeници и 
гpaждaни c възмoжнocтитe зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe. Пpeзeнтaциитe щe пpeминaт пoд мoтoтo “Дa 
влeзeм в чac c oтпaдъцитe”. 
Сeдмoтo издaниe нa Евpoпeйcкaтa ceдмицa ECHO 2015 щe ce пpoвeдe мeждy 21 и 29 нoeмвpи и cтapтиpa 
пoд пaтpoнaжa нa Евpoпeйcкaтa кoмиcия, oбяcнихa oт РИОСВ. Вceки мoжe дa peгиcтpиpa cвoятa идeя зa 
дeйнocти нa caйтa нa инициaтивaтa – www.ewwr.eu. 
Taзи гoдинa cпeциaлeн aкцeнт щe бъдe пocтaвeн въpхy тeмaтa зa дeмaтepиaлизaциятa. Пpeдишнитe двe 
гoдини ca oбcъждaни тeмитe зa пoвтopнaтa yпoтpeбa нa oтпaдъцитe и cпиpaнe нa хpaнитeлнитe oтпaдъци. 
Дoгoдинa eвpoпeйcкoтo oбщecтвo щe oбcъждa пpoблeмa c пpeвeнциятa нa oпacнитe oтпaдъци, нo 
пpeдcтoи тeмaтa дa бъдe oдoбpeнa oт Евpoпeйcкaтa кoмиcия. 
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: ЕК иска по-лесен ремонт и рециклиране на техника 
 

Линк: http://www.novinar.bg/news/ek-iska-po-lesen-remont-i-retciklirane-na-tehnika_NTE5NTs3Nw==.html 
 

  
 

Текст: Европейската комисия обмисля нови изисквания, с които да задължи производителите да правят 
по-лесни за рециклиране и екологично ефективни телевизори и екрани с плосък монитор. 
Освен това технологичните продукти ще трябва да бъдат „по-устойчиви, лесни за поправка, обновяване 
или повторно производство“. Планираната мярка е част от новия пакет законопроекти за опазване на 
околната среда, който се очаква да бъде представен до края на годината. 
Според документ, публикуван в „ИЮ Обзървър“, целта е „да се съхрани и поддържа стойността на 
продуктите, материалите и ресурсите в икономиката за възможно най-дълго време, като в същото време 
се минимализира количеството отпадъци“. 
Освен плоските екрани новата екологична стратегия на ЕК ще засегне отпадъците, пластмасите, 
химикалите, изкуствените торове, рециклирането на водата. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Връщат по-високата такса за битови отпадъци, но за сметка на данък сгради 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1528998    
 

  
 

Текст: Във връзка с работата по строителството на депото за тролеите, разширяване на въздушната 
контактна мрежа, изграждането на спирките, Велоалеята и Водните огледала и пеещия фонтан, кметът на 
Плевен Георг Спартански каза, че работата по приключването им трябва да завърши до края на декември 
тази година. 
"Ако един от проектите не бъде изпълнен в срок, санкциите в размер на 25 % ще бъдат върху цялата 
стойност на всичките проекти", обясни Спартански и добави, че общият размер на санкциите за 
неизпълнение може да достигне 6,5 млн лева, които по думите му ще са в състояние "да потопят 
общината". 
Отделно от това неразплатените разходи на общината са 2 134 000 лв. като малко над половината от тях 
са към извършителите на сметосъбирането в общината. Бюджетът за тази дейност е 6,5 млн лв. като "е 
изгребан напълно", каза Спартански. Към това добави, че около 2,5 млн са средствата за озеленяване, 
които също са приключили, а тъй като събирането на битови отпадъци не може да бъда прекратено, това 
ще генерира нови разходи, които ще бъдат начислени допълнително. 
По над 1 млн годишно пък са парите, които общината ще трябва да заплаща на оператора на наскоро 
откритата клетка на новото депо за отпадъци. Кметът коментира, че необходимите средства за чистотата 
са два пъти повече от събираните такси. 
"Очевидно е, че ще трябва спешно да бъдат преразгледани промилите в посока на тяхното увеличаване, 
за да се осигури финансирането на дейността през следващата година", каза Георг Спартански като 
уточни, че това увеличение ще бъде компенсирано чрез намаляване на данък сгради, за да не се товарят 
гражданите. 
Той припомни, че преди повече от две и половина години, опозицията остро е критикувала намаляването 
на таксата за битови отпадъци от предишното управление на общината. 
 
 
Източник: vashiatglas.com 
 

Заглавие: Постъпленията от таксата "битови отпадъци" в община Перник до края на октомври са 5 377 
758 лева 
 

Линк: http://vashiatglas.com/news/view/5/1932/   
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Текст: Постъпленията от таксата "битови отпадъци" в община Перник до края на октомври възлизат на 5 
377 758 лв., съобщи кметът Вяра Церовска. От тях 800 000 лв. са за минали години. Очаква се до края на 
годината в общинската хазна от таксата "смет" да влязат 6 210 000 лв.  
Съгласно одобрената план-сметка за 2015 г. за осигуряване на дейностите по управление на битовите 
отпадъци са предвидени разходи в размер на 7 310 315 лв. До края на октомври са изразходвани 5 050 
071 лева. 
В проекта на план-сметката за 2016 г. са планирани 2 640 000 лв. (с ДДС) за събиране на битови отпадъци 
и транспортирането им до депа. В края на декември трябва да влезе в редовна експлоатация новото 
сметище в Перник, което ще събира битовите отпадъци на шестте общини в региона. За осъществяване на 
дейността му през следващата година са предвидени 1 908 372 лв.  
Предстои рекултивация на временното общинско депо за неопасни отпадъци в местността "Маркови 
егреци" в село Люлин, за което са предложени 144 000 лв. Още 120 000 лв. да бъдат заделени за 
проучване, изграждане и експлоатация на площадки за едрогабаритни отпадъци, настоява пернишкият 
кмет. 
Зимното и лятното почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии ще 
струва на перничани 4 108 436 лв. (с ДДС). 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Край на проблемите с боклука във Варненско  
Системата за управление на отпадъците ще обслужва близо 400 хиляди души  
 

Линк:http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/11/16/2650498_vtori_opit_centralata_na_biomasa_v_
etropole_da_zaraboti/    
 

  
 

Текст: Нова инсталация ще сложи край на проблемите с боклука в региона на Варна. Системата за 
управление на отпадъците ще обслужва близо 400 хиляди души. 
Проектът е на обща стойност над 28 млн. лв, европейски средства. Годишно системата, която е на обща 
площ от 280 дка, ще рециклира над 20 хиляди тона отпадъци. 
Тя включва също най-голямата у нас инсталация за обработка на зелени отпадъци, инсталация за 
строителни отпадъци, както и пречиствателна станция за отпадни води. 
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Източник: scena.bg 
 

Заглавие: Плато от боклук: Сметището в Цалапица нарасна до 22 метра 
 

Линк: http://scena.bg/post/13121 
 

  
 

Текст: Сметището в пловдивското село Цалапица, чиято площ е 200 декара, почти изцяло е запълнено и 
се очаква догодина да бъде затворено. Дванадесетте котлована на депото, изградени през 90-те години 
по немска технология, вече нямат свободен капацитет. Разрешената от МОСВ височина е до 22 метра в 
билото. В момента котлованите се надграждат с нови количества боклук, за да достигнат позволения 
обем. В община Пловдив няма информация колко още ще е „животът” на сметището, предаде “Марица“. 
Геодезическо заснемане, което ще се проведе през декември, ще покаже какъв е свободният капацитет 
на депото, каза шефката на общинската дирекция „Екология” Василка Чопкова. Тази година в Цалапица се 
возят едва 30 процента от отпадъците на Пловдив – предимно от район „Южен”, който обслужва 
общинското предприятие „Чистота”. Останалите боклуци пътуват за екологичния завод в Шишманци. 
Годишно областният град изхвърля между 120 и 130 хиляди тона смет. Терена край Цалапица ползват и 
съседните общини. 
Депото в Цалапица е въведено в експлоатация през декември 1999 г. В първите котловани е бил прибран 
„стария” боклук, трупан в продължение на няколко години отгоре. Всички 12-те котлована са 
„тапицирани” с няколко пласта изолиращ материал, за да не се просмукват утайките в почвата и водата. 
Според официалните данни замърсяване няма. На сметището от началото на 90-те години работи фирма 
„Водстрой“ АД, чийто мажоритарен собственик Атанас Славов беше зам.-кмет в двамата мандата на д-р 
Иван Чомаков. Депото от едно време дава препитание и на роми от съседните села, които ровят в 
боклука за вторични суровини. 
След затваряне на сметището трябва да започне рекултивация на похабените 200 декара земя. Прави се 
горен изолиращ екран, като по този начин депото се запечатва, обясни Василка Чопкова. Задължително 
се изгражда газоотвеждаща система от 18 кладенца, които се свързват помежду си, а два от тях се 
извеждат навън. Планините от отпадъците се покриват отгоре с геотекстилна мембрана. Върху нея се 
насипват тонове хумус. Целият терен се залесява със средна по размер и ниска тревиста растителност и 
храсти, описа еколожката. За рационалното използване на метан, който се отделя на депото, може да се 
говори едва, след като се види какво е неговото съдържание. 
След запечатване на депото общините, които са го ползвали, имат задължение да се грижи цели 30 
години за състоянието му. През цялото време трябва да се поддържа зеленината и да се прави 
мониторинг на водата, почвата и въздуха. Средствата за рекултивацията ще се плащат от фонда на МОСВ, 
в който всяка година се правят отчисления от общинските бюджети. На всеки тон община Пловдив брои в 
този фонд по 4,77 лева. Разходите за поддръжката на сметището не са никак малки. Тази година за 
депониране и отчисленията – за рекултивация и за разделно събиране на отпадъци – община Пловдив 
плаща по 28 лева на тон. Догодина цената се вдига на 36 лева на тон заради по-големите отчисления за 
МОСВ. 
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