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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: До 2019 г. ПУДООС ще дава парите за Центъра за разделно събиране на опасни битови 
отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=155 
 

   
 

Текст: Нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия  
На 02.12.2015 г. Европейската комисия (ЕК) прие нов законодателен пакет „Кръгова икономика“, който 
съдържа предложения за изменение на следните директиви: 
·     Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците; 
·     Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки; 
·     Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци; 
·     Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства; 
·     Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори; 
·     Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 
Във връзка с подготовката на официалната позиция на Република България по законодателния 
пакет, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) кани заинтересованите страни да 
изразят становище по предложенията на ЕК за изменение на цитираните по-горе директиви. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
apeychev@moew.government.bg, dbaleva@moew.government.bg ; 
Крайна дата за изпращане на становища: 30.12.2015 г. 
Посочените документи, както и съпътстващите ги допълнителни анализи и планове за действие на ЕК 
можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
Преводи на български език на предложенията за изменение на посочените директиви можете да 
намерите тук: 
Предложение за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 
2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
Предложение за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци 
Предложение за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 
ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците.  
Предложение за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки.  
ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и 
отпадъците от опаковки 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: Правителството отпусна още 3 млн. лв. за новото сметище на Кърджали 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2015/12/09/35339/ 
 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/2008_98_eo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/94_62_eo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/1999_31_eo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/2012_19_eo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/2012_19_eo.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/2012_19_eo.pdf
mailto:apeychev@moew.government.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Текст: Министерският съвет отпусна 3 027 496 лв. за приключване на регионалния център за 
управление на отпадъците в Кърджали. Това стана с постановление за одобряване на допълнителни 
трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. Сумата е за осигуряване 
на финансиране за приключването на договори по проект, съфинансиран от Кохезионния фонд и 
управляван от МОСВ и община Кърджали. Средствата са предвидени в централния бюджет. 
Допълнителното национално финансиране ще подпомогне успешното финализиране на проекта по 
ИСПА, ще допринесе за постигането на целите на Финансовия меморандум и ще подсигури 
максималната защита на усвоените до момента европейски средства. 
Приемането на постановлението ще окаже съдействие за постигане на основната цел – подобряване на 
екологична инфраструктура чрез въвеждане в експлоатация на единствената клетка за депониране на 
отпадъци в района на община Кърджали и други седем общини, както и отстраняване на дефектите на 
рекултивираното старо сметище на Кърджали.    
 
 
Източник: sliven.topnovini.bg 
 

Заглавие: Спират депонирането на отпадъци в сливенското село Сотиря 
 

Линк: http://sliven.topnovini.bg/node/645051 
 

   
 

Текст: По заповед на кмета на община Сливен Стефан Радев от днес ще бъде преустановено приемането 
на отпадъци за депониране на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен. Това съобщи инж. 
Николай Бакърджиев, гл. експерт отдел "Екология" на Общината. 
Битовите и неопасните отпадъци от територията на община Сливен трябва да се транспортират до 
сепарираща инсталация за отпадъци на ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“, която се намира до 
Регионалното депо за неопасни отпадъци с. Хаджи Димитров, община Тунджа, област Ямбол. 
Заповедта на кмета е на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на процедурите по 
закриване на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен по реда на Наредба № 6 от 27.08.2013 
г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 
13.09.2013 г.) и във връзка с влизане в действие на Регионална система за управление на отпадъците – 
Ямбол. 
Контролът по изпълнение на заповедта ще се осъществява от инж. Стефан Кондузов – заместник-кмет 
"Устройство на територията и строителството", Община Сливен. 
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Източник: lovechonline.com 
 

Заглавие: Такса битови отпадъци в града остава 1,4 промила върху данъчната оценка на жилищния имот, 
за селата – 4,6 
 

Линк: http://www.lovechonline.com/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-14/ 
 

   
 

Текст: Размерът на такса битови отпадъци за 2016 г. влиза в общинския съвет, съобщават от там. 
Предложението на кмета Корнелия Маринова е да се запази промилът за жилищните и нежилищните 
имоти. 
Предлага се размерът на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти в града да е 1,4 промила върху 
данъчната оценка, а за селата – 4,6 промила. За нежилищните имоти размерът остава 9,7 промила в града 
и 10 промила в селата. 
Така в града за жилищните имоти ще се плащат 0,6 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,2 
промила за депониране и обезвреждане на битовия отпадък в депото и 0,6 промила за чистота. В селата 
промилите са за сметосъбиране и сметоизвозване 3,8, за депа 0,6 и за чистота 0,2. Това е за застроените 
имоти. За незастроените таксата включва само промилите за депа и чистота. 
Фирмите ще плащат в града 4,5 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,7 промила за депа и 4,5 
промила за чистота. За селата за нежилищните имоти промилите са 9,1 за сметосъбиране и 
сметоизвозване, 0,7 за депа и 0,2 за чистота. И тук това се отнася за застроените имоти, за незастроените 
таксата не включва разходи за сметосъбиране и сметоизвозване. 
В предложението са подробно разписани данните за жилищните и нежилищните имоти за града и за 
всяко село поотделно. 
За събиране и извозване на твърди битови отпадъци в града по заявени от фирмите контейнери, тип 
бобър (1,1 куб. м), 312 пъти в годината ще се плащат 6345 лв с ДДС, за 260 пъти в годината 5288 лв. За 208 
пъти – 4230 лв, за 156 пъти – 3173 лв, за 104 пъти – 2115 лв, и за 52 пъти – 1058 лв. 
За пластмасов съд, 240 л, цените са за 312 пъти годишно за събиране и извозване 1500 лв, за 26 пъти – 
1250 лв, за 208 пъти – 1000 лв, за 156 пъти – 750 лв, за 104 пъти – 500 лв, и за 52 пъти – 250 лв. За селата за 
24 пъти в годината събиране и извозване на твърди битови отпадъци в контейнер, тип бобър, ще се 
плащат 600 лв лв, а пак за същата кратност, но за пластмасов съд – 125 лв. 
Събира се и такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии 
от населените места в общината, предназначени за обществено ползване, която се определя 
пропорционално върху данъчната оценка, в размер на 0,6 промила за жилищните имоти в града и 0,2 лв в 
селата, а за нежилищните – 4,5 промила в града и 0,2 промила в селата. 
За имоти в строителните граници на населените места, но намиращи се извън районите, в които 
общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, таксата за жилищните имоти в 
града се формира само от частта депа (0,2 промила) и чистота (0,6), в селата – 0,6 промила за депа и 0,2 за 
чистота, а за нежилищните имоти – 0,7 промила за депа в града и селата и за чистота – 4,5 промила в 
града и 0,2 промила за селата. За жилищните имоти в строителните граници, в които общината не е 
организирала събиране и извозване на битови отпадъци за 2016 г. – ул. „Могилата” и местността „Червен 
бряг” в града, ще се плаща за чистота 0,6 промила и за депа – 0,2 промила. За нежилищните имоти за 
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чистота промилът е 4,5, за депа – 0,7. 
За жилищните имоти на улици и местности извън строителните граници на населените места ще се 
плащат за депа 0,2 промила и за чистота – 0,6 промила за града, и 0,7 за депа за нежилищните имоти в 
града и селата и за чистота – 4,5 промила за града и 0,2 промила за селата. За жилищните имоти извън 
строителните граници по местности – Бабаковец, Липака, Печковец, Пролоза, Синан тепе, Кантон 11 12, за 
депа промилът е 0,2, за чистота – 0,6, и за нежилищните – 0,7 за депа и 4,5 за чистота. 
Предложението на кмета за определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 г. ще бъде разгледано 
на заседанията на 10 и 11 декември на всички постоянни комисии. 
 
 
Източник: gabrovo.bg 
 

Заглавие: Кметът на Габрово изиска от фирмата, депонирала растителни отпадъци на Колодрума в 
Габрово да почисти терена 
 

Линк: http://gabrovo.bg/bg/news-article/4745 
 

   
 

Текст: Кметът на община Габрово Таня Христова изиска от фирмата, установена да извършва 
нерегламентирано стоварване на клони на територията на Колодрума в Габрово да почисти всички 
растителни отпадъци от терена. На нарочна среща с ръководството на Община Габрово представители на 
фирмата обясниха случилото се с допуснато недоразумение от страна на техни служители. 
Извозването на клоните и депонирането им на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово ще 
стартира от средата на следващата седмица. 
Община Габрово ще ограничи достъпа на моторни превозни средства до Колодрума, с оглед 
прекратяване на изхвърлянето на отпадъци на неговата територия, независимо от техния произход. 
 
 
Източник: times.bg 
 

Заглавие: В Павликени ще приемат е-отпадъци на 17 декември 
 

Линк: http://times.bg/news/view/2047/%D0%92-
%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-17-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8 
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Текст: Община Павликени съдейства на гражданите си, които искат да предадат излезли от употреба 
автомобили и различни е-отпадъци.  В града е обособена специална площадка, до която могат да се 
транспортират излезлите от експлоатация моторни превозни средства. Освен пари от продажбата, 
техните собственици ще получат и необходимите документи за дерегистрация на автомобила. На 7 
декември павликенчани имаха възможност да предадат събрани стари акумулатори, батерии, зарядни, 
излезли от употреба гуми, отработени масла, негодни домакински електрически уреди и др. За 17 
декември е насрочена нова акция по предаването на такива отпадъци, които след разделното им 
събиране, ще се рециклират. На специализирания пункт в Павликени ненужните вещи и електроуреди ще 
се приемат от 12:00 до 15 :00 часа.   
 

Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Любомир Христов е избран за председател на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците 
 

Линк: http://bnt.bg/news/obshtestvo/tsentralen-bulevard-v-ruse-se-preva-rna-v-smetishte 
 

   
 

Текст: Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от 
област Шумен избра кмета на Шумен Любомир Христов за председател на Сдружението. 
Заседанието се проведе днес, 9 декември в зала 203 на община Шумен в 11.00 часа - с един час по-късно 
от предварително обявения заради отсъствието на кмета на община Хитрино Нуридин Исмаил. По време 
на заседанието беше сформиран новият състав на Общото събрание и бяха приети вътрешните правила 
за работа на Сдружението. 
Единодушно беше прието и предложението на община Шумен за закупуване на специализирана техника 
и съдове за разделно събиране на битови отпадъци. За целта ще бъдат закупени 5 броя специализирани 
транспортни средства и 1 200 броя контейнери на обща стойност – 1 500 000 лв.  
„В нашата програма е залегнало да изградим общинско звено за сметосъбиране, като целта ни е да 
намалим такса смет. Затова от Нова година ще представим на Общинския съвет това предложение и се 
надяваме то да бъде подкрепено", съобщи на заседанието кметът на община Шумен Любомир Христов. 
По думите му, първо трябва да се преструктурират общинските звена и тогава ще стане ясно дали 
сметосъбиращата фирма ще бъде към предприятието „Паркинги, гаражи и благоустройство". 
Приета беше единна цена за тон депониран отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци за 
общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Каолиново, Хитрино и Венец за 2016 
г. Беше гласувано да се запази цената на тон депониран отпадък от 2015 г. на 23,66 лв. без ДДС или 27,88 
лв. с ДДС и за следващата 2016-та. 
Участниците в заседанието взеха решение базата, върху която да се на направи разпределение на 
задълженията на отделните общини, да е на количество депониран отпадък. 
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