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Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Регионалното депо за отпадъци край Ракитница готово до края на годината 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/322719-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%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%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html 
 

   
 

Текст: Регионалното депо за твърди битови отпадъци край старозагорското село Ракитница трябва да 
бъде завършено до края на годината, обяви пред БНР заместник-кметът на Стара Загора Йордан Николов. 
Това е крайният, при това удължен, срок, в който 13-те общини от сдружението за изграждането на 
депото могат да усвоят 26 милиона евро от Оперативната програма "Околна среда". Строително-
монтажните дейности по изграждането на Регионалния център за управление на твърди битови отпадъци 
са почти завършени, твърди Николов. По думите му няма причини обектът да не бъде готов до края на 
годината. Депото обаче не може да бъде пуснато в експлоатация преди да завърши делото в 
Административния съд на всички инстанции, заведено от граждани и неправителствени организации, 
които обжалват комплексното разрешително за строежа. В жалбата се настоява решението на 
Изпълнителната агенция по околна среда да бъде отменено като противоречащо на закона и проектът за 
сметище край Ракитница да бъде спрян. 
 
 
Източник: ecology-bulgaria.com 
 

Заглавие: 7 нови заграждения за изхвърляне на зелени отпадъци в района на София  
 

Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2015-7-novi-zagrajdeniia-za-izhvarliane-na-zeleni-otpadaci-v-
rayona-na-sofiia 
 

   
 

Текст: По инициатива на Столичния инспекторат в крайградските райони на София бяха обособени 7 
специални ограждения за изхвърляне на зелени отпадъци – листа, клони, трева, храсти и др. Те са 
предназначени само за гражданите – фирмите, които поддържат градини и други зелени територии, са 
длъжни да организират събирането и транспортирането. 
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След като се отделят от битовия отпадък, зелените биоотпадъци се транспортират до инсталацията "Хан 
Богров", където от тях се произвежда компост. С получения компост пък се наторяват паркове и градини в 
София. Само за един месец от 2-те ограждения в район Кремиковци (в кв. Челопечене и с. Яна) са 
събрани над 20 тона зелени отпадъци вследствие на почистване на дворове и градини, съобщава 
Столична община. От всички ограждения през месец ноември т. г. пък са събрани над 100 т зелени 
отпадъци. 
Останалите нови ограждения се намират в: район "Витоша", кв. Бояна; район "Витоша", кв. Симеоново; 
район "Панчарево", с. Горни Лозен; район "Панчарево", с. Долни Лозен; район "Овча Купел", кв. Горна 
баня. 
 
 
Източник: ecology-bulgaria.com 
 

Заглавие: София се присъедини към декларацията за намаляване на вредните емисии  
 

Линк: http://ecology-bulgaria.com/articleecology-bulgaria.com/article/2013-sofiia-se-prisaedini-kam-
deklaraciiata-za-namaliavane-na-vrednite-emisii 
 

   
 

Текст: Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че столицата поема ангажимент за изпълнение 
целите на декларацията на Париж за намаляване на годишните емисии на парникови газове, създаване 
на условия за използване на възобновяема енергия, привличане на зелени инвестиции и включване на 
гражданите. Декларацията бе представена в рамките на Срещата на върха за климата на местните лидери 
в Париж. 
Международният форум се председателства от кмета на Париж Ан Идалго и президента на AIMF и 
съпрезидент на ООН за градовете и климатичните промени Майкъл Блумбърг. Участие в него взеха 
кметове, представители на публичния, частния сектор и гражданското общество. 
„София изпълнява мерки за намаляване на вредните емисии от 2012 година. Общината реализира вече 
конкретни проекти в областта на околната среда - изграждането на завода за преработка на отпадъците, 
развитието на столичното метро, модернизиране на градския транспорт и въвеждането на мерки за 
енергийна ефективност в общинските сгради", заяви Йорданка Фандъкова. 
 През 2016 г. Столична община започва изграждането на третата линия на метрото, с което спестените 
вредни емисии в града ще станат 90 хил. тона на година. Предстои и закупуването на нови 110 единични 
автобуса, чиито двигатели отговарят на стандарт Евро 6, подмяната на отоплителните системи в 14 
общински сгради от твърдо гориво към еко-пелети, както и разработването на инсталация, която 
произвежда топлинна енергия чрез оползотворяване на РДФ гориво. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Общинският съвет на Добрич ще разгледа Програма за управление на отпадъците на 
територията на града за периода 2015-2020 година 
 

Линк http://www.focus-radio.net/?action=news&id=890210 
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Текст: Добрич. На предстоящото си редовно заседание Общинският съвет на Добрич ще разгледа 
Програма за управление на отпадъците на територията на града за периода 2015-2020 година, предаде 
кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от 
Общинската програма за опазване на околната среда. Основната цел на представената програма е 
намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци, изпълнение на нормативните 
изисквания при поносими разходи за населението на Община град Добрич в периода й на действие. Това 
е посочено в докладна записка, внесена от кмета на Добрич Йордан Йорданов. При разработване на 
програмата е направен подробен анализ на средата, като са описани природо-географските и 
териториално-административните особености, състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите 
и нарушените терени, състава на отпадъците, шума и Зелената система. Разгледани са икономическите, 
финансовите, демографски и социално-икономически параметри. Въз основа на подробните 
характеристики е направен анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT 
анализ), който е предпоставка за формиране идеята за управление на отпадъците на общината, целите и 
приоритетите на програмата. След направен анализ през последните няколко години в Община град 
Добрич се отчита сравнително стабилно количество битови отпадъци със слаба тенденция към 
понижаване. Нормата на натрупване на отпадъците, генерирани от жителите на Добрич, е по-ниска от 
средната за страната. Количеството на отчетените от организациите по оползотворяване на разделно 
събраните отпадъци е с тенденция към намаляване. Основната цел на новата програма е намаляване на 
количеството образувани и депонирани отпадъци, изпълнение на нормативните изисквания при 
поносими разходи за населението на общината в периода на действие на програмата. Ще се работи в 
посока на намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването 
им, за увеличаване на рециклираните и оползотвроени отпадъци, ще има стремеж към поддържане на 
чиста и безопасна околна среда, като за всичко това ще се търси активното участие на обществеността. 
Разработените мерки и параметри са съобразени с националното и европейско законодателство. На 
сайта на Община град Добрич е публикувана детайлна информация на направени анализи, поставени 
цели, план за действие през следващия период и нормативните уредби. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: “Пауталия турс“ АД дължи над 46 500 лв. за такса битови отпадъци на Община Кюстендил 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=889882 
 

   
 

Текст: „Пауталия турс“ АД дължи над 46 500 лв. за такса битови отпадъци към Община Кюстендил. 
За целта вече има издадено наказателно постановление, което беше оспорено пред Административния 
съд в Кюстендил. 
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Според документите по делото, жалбоподателят оспорва исканата сума, тъй като обектът не е ползван от 
2011 г. до този момент. 
Това обстоятелство е заявено с декларация пред кметската управа още същата година. 
Въпреки това обаче, според инспекторите от „Местни приходи“, „Пауталия турс“ АД дължи 39 708.22 лв. 
за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2013 г., както и лихви за просрочие в размер на 6 889.40 лв. 
От документите по делото става ясно, че т.нар. имот е хотел „Пауталия“, за който през 2012 г. е определен 
размер на такса битови отпадъци от 1.5 промила, а през 2013 г. - 1.4 промила за поддържане на чистотата 
на терените за обществено ползване. 
Отделно от това фирмата е трябвало да заплаща по 4 лв. годишно за поставен един брой кофа за смет. 
Анализът на събраните писмени доказателства, според Административния съд, води до извод за 
доказаност на използваната услуга. 
В тази връзка съдия Николета Карамфилова отхвърли жалбата на „Пауталия турс“ АД и потвърди 
решението на отдел „Местни приходи“. 
Отделно от това жалбоподателят ще трябва да поеме разноските по делото в размер на 1697 лв. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Софийски административен съд. 
 
 
Източник: blagoevgrad.eu 
 

Заглавие: Строежът на депото за отпадъци край Благоевград започва в началото на 2016 г. 
 

Линк http://www.blagoevgrad.eu/stroejut-depo-otpaduci-krai-blagoevgrad-zapochva-2016.html 
 

  
 

Текст: Програмата за управление на отпадъците на Община Благоевград за периода 2015 – 2020 г.беше 
приета с пълно мнозинство на редовно заседание на общински съвет. Предложението за гласуване беше 
направено от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, с цел постигане на устойчиво управление на 
отпадъците на територията на община Благоевград и запазване доброто състояние на останалите 
компоненти от средата. Приемането на програмата ще позволи и процедурата по изграждане на депото 
да бъде завършена в срок. „В понеделник възнамеряваме да внесем предложението до ПУДООС във 
връзка с изграждане на депото. Подсигурено е финансиране от Държавния бюджет и идеята е в началото 
на 2016 година да стартираме процедурата за избор на изпълнител, а в края на юни депото да бъде 
готово“, каза кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов. Той поясни, че след изграждане на депото 
санкциите за Общината ще отпаднат. В момента Община Благоевград има издадено строително 
разрешение и плаща 50% по-ниски отчисления. Общият проект за изграждане на депото включва две 
клетки, довеждаща и обслужваща инфраструктура, сепарираща и компостираща инсталация, както и 
пречиствателна станция. По предложение на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов беше дадено и 
съгласие на VII СОУ „Кузман Шапкарев и III ОУ „Димитър Талев” да кандидатстват по проекти за 
Трансгранично сътрудничество България – Македония за повишаване на екологичното образование чрез 
подобряване на енергийната ефективност в училищната инфраструктура. По време на заседанието 
общинските съветници в Благоевград определиха размера на възнагражденията си. Те ще получават 25% 
от брутната заплата на председателя на ОбС месечно. От тях 50% ще са за участие в сесиите на Общински 
съвет, 25% за участие в комисиите на минипарламента и 25% за участие в комисии, назначени от кмета. 
Съветникът Кирил Ваклинов предложи да бъде гласувана заплата от 1% от възнаграждението на 
председателя на ОбС, което не бе прието, след като председателят на Общински съвет Радослав Тасков 

http://www.blagoevgrad.eu/stroejut-depo-otpaduci-krai-blagoevgrad-zapochva-2016.html
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даде възможност на тези, които искат да взимат 1% да подпишат декларация, с която се съгласяват 
останалите 24% да отиват в някои от фондовете за подпомагане на нуждаещи се. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Кметът на район "Витоша": Софиянци трябва да разберат - деретата не са сметища! 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100636972/kmetat-na-raion-vitosha-sofianci-trabva-da-razberat-deretata-
ne-sa-smetishta 
 

   
 
Текст: Над 50 дерета има на територията на район „Витоша“. Преди зимния сезон една от основите 
задачи на общинарите е ежеседмичното им наблюдение. Предпоставка за наводнения създават битовите 
отпадъци, които жителите на района изхвърлят в реките. Наложително е да се направи и ремонт на 
коритото на река „Боянска“ в кв. „Павлово“, но той може да бъде извършен през лятото на следващата 
година.  
600 хиляди лева са отпуснати.  Това, което бави общинарите от район „Витоша“ за корекцията на 
коритото на река „Боянска“, обаче, са разрешителни, които трябва да бъдат издадени от Министерството 
на околната среда и водите. В момента се търси възможност средствата да бъдат прехвърлени  за 
следващата година и ремонтът да бъде извършен когато реката е най-маловодна, а именно през лятото. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Общината ще отдели 27 млн. лева за чистотата на Варна през 2016 година 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=308723 
 

   
 
Текст: Сумата от 27 млн. лева планира да отдели Община Варна за поддържането на чистотата в града 
през идната 2016 година. Това стана ясно от предложената план-сметка от кметската администрация 
пред комисията по благоустройство и комунални дейности, предаде репортер на Moreto.net. 
Средствата за транспортиране и събиране на отпадъци са 8.8 млн. лева. Разходите за поддържане на 
частите за обществено ползване са 7 млн. лева. За машинно миене са заложени 450 хил. лева. За 
почистване на нерегламентирани сметища са предвидени 650 хил. лева. Обезвреждането и 
преработването на отпадъци в съоръжения и завод за преработка ще глътне 10 млн. лева. 
Като цяло намалението на план-сметка „Чистота" е в размер на половин милион лева спрямо 
актуализираните средства в бюджета за 2015 година. 
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