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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: В Париж беше прието Глобално споразумение за климата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3923 
 

   
 

Текст: Глобално споразумение за ограничаване на измененията на климата беше прието в Париж на 21-
ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Споразумението 
предвижда задържане на повишението на средната глобална температура значително под 2 градуса 
Целзий като стремежът ще е това повишение да не надвишава 1,5 градуса Целзий. Споразумението 
предвижда още нетните глобални емисии от парникови газове да намалеят до 0 през втората половина 
на века. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в министерския сегмент на форума в 
Париж. Още в началото на годината Европейският съюз заяви общата за всички страни членки 
амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове на съюза с 40% до 2030 г. 
Според приетото в Париж споразумение всяка държава, която е страна по него, трябва да си поставя цели 
за намаляване на емисиите. Както и да разработи национален план за изпълнението им. 
На форума беше постигнато споразумение развитите държави да предоставят на развиващите се 
финансиране в размер на 100 милиарда долара годишно, което включва публични и частни източници на 
финансиране.  България може да участва във финансирането на доброволен принцип. 
  
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Приключва закриването на 37 стари общински сметища 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3921 
 

   
 

Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще 
представи резултатите от проекта „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински 
депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните 
изисквания“.  Той се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и е на стойност 
97 627 253,99 лв. Със средствата бяха закрити и рекултивирани 37 общински сметища,  което гарантира 
по-чиста и здравословна околна среда. 
Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева ще направи анализ на основните етапи от 
проекта и ще отчете извършените дейности. 
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Събитието ще се състои на 14 декември от 14 часа в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в 
София 
 
 
 
Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: Такса смет с 1 135 265 лв. ПОВЕЧЕ от 2015 г. е планирала да СЪБЕРЕ Община Пазарджик от 
фирми и граждани през 2016 г. 
Част от пазарджишките реалности срещу над 6 млн. лв. годишно платени за такса смет! План - 
сметката за необходимите... 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=21221415 
 

   
 

Текст: План - сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2016 г.ще обсъждат 
пазарджишките съветници този четвъртък. Тя включва планираните разходи за битови отпадъци през 
следващата година за Пазарджик и всички населени места от общината. С парите, събрани от граждани и 
фирми за такса смет ще бъдат финансирани следните дейности, съгласно предложението на кмета Тодор 
Попов:  
- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0 лева;  
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения 
за обезвреждането им – 4 018 720 лв.;  
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление 
на отпадъците – 2 231 635 лв.;  
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване – 1 003 785 лв.  
В предложението се казва също, че през тази година за периода от 1 януари до 30 ноември са събрани 
средства в размер на 5 508 371 лв. в т.ч от фирми - 3 000 820 лв. и от физически лица - 2 507 551 лв. План-
сметката за ТБО за 2016 г. е 7 254 140 лв., или с 1 135 265 лв. повече от 2015 г.  
Според вносителя, резултатите от събираемостта на такса смет през 2015 г. показвали, че за 2016 г. няма 
финансови аргументи, въз основа на които да бъде намален размера на промилите за ТБО.  
Успокоително звучи следващия абзац от предложението на Попов в ОбС: «От друга страна няма и правни 
аргументи, с които да бъде увеличен размерът на промилите за ТБО».  
Поради това кметът предлага да се запазят действащите към момента ставки и основи за облагане на 
таксата за битови отпадъци.  
 
 
   
Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: Близо 9,9 млн. лева е план-сметката за чистота на Добрич за 2016 г. 
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Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/645715 
 

   
 

Текст: План–сметката за чистота на Добрич за 2016 година възлиза на 9 885 729 млн. лв., но една част от 
средствата ще бъдат възстановени от останалите общини, които използват регионалното депо за 
отпадъци в с. Стожер. Така разходът за бюджета на Община Добрич ще е 8 113 529 лева. Това предвижда 
докладна записка, която ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет. В сумата 
са включени разходи за осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други, за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им. От тези средства ще се заделят пари и за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, както и за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци за 2016 г. е в размер на 5 350 000 лв., 
съгласно приетата тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. 
Услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от “А.С.А. България” ЕООД, 
съгласно договор от 25 ноември тази година. Той е с обща максимална стойност 6 000 000 лева с ДДС за 
целия период на действие – от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. Компанията извършва и зимното 
почистване, съгласно договор за срок от 01.11.2015 г.- 31.03.2016 г. и 01.11.2016 г. – 31.03.2017 г. За 
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване се провежда обществена поръчка, като прогнозната обща 
стойност е 6 000 000 лева за срок от 01.01.2016 г. до 31.12.2019 г. 
За управлението на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер от Консорциум „РСУО-Добрич“, разходът 
на общината ще е 1 635 300 лева – за 32 500 т. приети битови отпадъци и 10 000 т. строителни отпадъци. 
 
 
 
Източник: vidnovini.ovo.bg 
 

Заглавие: Задигнаха акумулаторите на влекач 
 

Линк: http://vidnovini.ovo.bg/news/zadignakha_akumulatorite_na_vlekach/2015-12-14-4875 
 

   
 

Текст: На 13 декември в 08.04 часа бил получен сигнал за извършена кражба на акумулаторни батерии от 
товарен автомобил – влекач „Скания”, фирмена собственост. Влекачът бил паркиран в к-с „Гео Милев” в 
областния град. По случая работи РУ-Видин, образувано е досъдебно производство. 
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