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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
(Публикуван на 17.12.2015г.) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=159 
 

   
 

Текст: Проектът на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се 
разработва на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 
13.07.2012 г.). 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
apeychev@moew.government.bg и dbaleva@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  11.01.2016 г. 
Пълният текст на наредбата може да се види на страницата  МОСВ. 
Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види на страницата МОСВ. 
 
 
Източник: dgnews.eu 
 

Заглавие: Няма да вдигат такса смет в община Димитровград догодина 
 

Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/3901#.VnO9X_7Ujcs 
 

   
 

Текст: 4,5 промила върху данъчната оценка на имотите остава таксата за битови отпадъци за 
димитровградчани догодина, реши Общинския съвет днес. Местният парламент одобри запазване на 
таксата и подробната план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на 
битовите отпадъци в депо и поддръжката на чистотата на териториите за обществено ползване. 
5,5 промила такса битови отпадъци ще плащат жителите на Меричлери и селата Ябълково, Горски извор, 
Добрич, Крепост, Черногорово, Радиево и Крум. Останалите малки населени места ще се облагат с 4,5 
промила върху данъчната оценка на съответния имот. 7 промила ще плащат собствениците на 
нежилищни имоти, представляващи сгради със селскостопанско или земеделско предназначение, извън 
строителните граници на населени места. 
 8 промила остава такса битови отпадъци за фирми и предприятия. 4 промила от тях ще отиват за 
сметосъбиране и сметоизвозване, а 1,3 ‰ за поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване. Останалите 2,7 промила са за обезвреждане на битовите отпадъци и отчисления, като при тях 
има леко завишение. 

mailto:apeychev@moew.government.bg
mailto:apeychev@moew.government.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Naredba_produktovi_taksi_za_vanshno_saglas..pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/DOKLAD-taksi.pdf
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На днешната сесия от коалиция "Да за Димитровград" поискаха тези отчисления от 2,7 промила да бъдат 
намалени на 2,2 промила, което ще помогне на бизнеса. Кметът Иво Димов обясни че няма такъв 
вариант, защото в противен случай трябва да се вземат  от другаде. "Отчисленията са задължителни по 
закон и с всяка година сумите нарастват и скоро дори ще доплащаме. Отчисления се плащат на община 
Хасково, защото Димитровград изхвърля боклука си на депото в Гарваново, и отделно на РИОСВ - 
Хасково. Годишно сумата към двете е около 70 000 лв.", посочи Димов. Той събощи, че общината вече е 
изпратила писмо до РИОСВ с молба да бъдат намалени средствата от 23 000 лв., които в момента се 
плащат като отчисления. 
Димов сподели, че отдавна се работи по изработването на нова методика за определяне на такса смет. 
Идеята да се плаща такса за реалното количеството генериран боклук не е нова. В момента промилите са 
на база оценка на имота, което на практика превръща таксата във втори имуществен данък. Очаква се 
приемането на новия Закон за управление на отпадъците. 
На днешната сесия бе намален с до 40 на сто и патентния данък. Коло ще той межете да видите тук. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Площадките за рециклиране на автомобили също ще внасят банкови гаранции  
Предложение за законови промени засяга и компаниите, които оползотворяват електрическо и 
електронно оборудване 
В момента банкови гаранции дължат компаниите, които изкупуват отпадъци от черни и цветни 
метали 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ploshtadkite-za-reciklirane-na-avtomobili-syshto-
shte-vnasiat-bankovi-garancii-208013/ 
 

   
 

Текст: Банкови гаранции ще се изискват от търговците, които рециклират излезли от употреба моторни 
превозни средства (МПС), и компаниите, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване. 
Това предвижда проект за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), публикуван за 
обществено обсъждане.  
В момента банкови гаранции дължат компаниите, които изкупуват отпадъци от черни и цветни метали. 
В проекта се отбелязва, че при третирането на стари коли и електроуреди  се добиват голямо количество 
метали. Това е предпоставка недобросъвестни лица, които притежават разрешение за тези дейности, да 
приемат нелегално скрап. 
Оползотворяващите компании ще трябва да внесат гаранциите в 3-месечен срок от влизането в сила на 
закона. 
Заради препоръките на  Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно размера на банковата 
гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали обаче, се намалява размера на банковата 
гаранция за издаване на разрешение за дейност от 25 хил. лв. на 15 хил. лв.  
Обяснението е, че така се намалява финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой 
площадки за дейности с метали, и ще се ограничи "сивият" сектор.   
Актуализират се и разпоредби, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми. Въвежда се санкция за лица, които не са 
регистрирани, а действат като търговец или брокер. 

http://www.dgnews.eu/news/article/3868%23.VnK2GPmLTIU
http://www.investor.bg/analizi/85/a/kzk-predlaga-da-bydat-prerazgledani-globite-za-tyrgovci-na-skrap-191029/
http://www.investor.bg/analizi/85/a/kzk-predlaga-da-bydat-prerazgledani-globite-za-tyrgovci-na-skrap-191029/
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Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: ОП “Развитие на човешките ресурси”: Фирма за рециклиране даде работа на десетки 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/op-razvitie-na-choveshkite-resursi-firma-za-retsiklirane-dade-rabota-na-
desetki 
 

   
 

Текст: Десетки хора започнаха работа във фирма за рециклиране на отпадъци след като работодателят 
им кандидатства по мярка на Оперативната програмата “Развитие на човешките ресурси”, управлявана от 
Министерство на труда и социалната политика. В момента работниците са на постоянен договор. 
Още за тяхната работа и предимствата на схемите и мерките по оперативната програма разказва 
репортаж в “Денят започва“. 
 
 
Източник: kiss13.net 
 

Заглавие: Разградски деца представиха работата си по проект за рециклиране пред кмета на общината 
 

Линк: http://kiss13.net/razgrad/item/468-razgradski-deca-predstaviha-rabotata-si-po-proekt-za-reciklirane-
pred-kmeta-na-obshtinata.html 
 

   
 

Текст: Ръчно изработени изделия от рециклирани отпадъци получи кмета на Разград от третокласници в 
училище "Васил Левски". Малчуганите работят по проект за гражданско образование, в който изследват 
околния свят и изучават как се събират, изхвърлят и повторно оползотворяват отпадъците. 
Децата информираха кмета на Разград д-р Валентин Василев как е възникнала идеята за проекта. Той пък 
ги запозна с начина на събиране и извозване на отпадъците.  
Кметът на Разград, заедно с еколога на общината Недим Тахиров запознаха децата и с регионалното депо 
за отпадъци, където се събира сметта на 7 общини.  
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Над 173 милиона лева ще бъдат похарчени за почистване и сметоизвозване в София догодина 
 

Линк:http://www.capital.bg/kakvo_stava/2015/12/17/2671733_nad_173_miliona_leva_shte_budat_poharc
heni_za/  
 

http://bnt.bg/part-of-show/op-razvitie-na-choveshkite-resursi-firma-za-retsiklirane-dade-rabota-na-desetki
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Текст: След двучасов дебат Столичният общински съвет прие план-сметката за поддържане на чистотата 
за 2016г. Според документа за почистващите фирми в столицата са отделени 60 млн.лв., а 20 млн.лв. ще 
отидат за "третиране на отпадъци" в завода за рециклиране, депата за боклук и пречиствателната 
станция. Лятното почистване на улици и паркове ще струва на софиянци 41 млн.лв., а зимното - 20 млн.лв. 
Очаквайте подробности.   
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Информационен бюлетин на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"-МВР 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/OT/id/1235476  
 

   
 

Текст: Пловдив. Двама 19-годишни пловдивчани са задържани при опит да осуетят полицейска проверка. 
Към 20.00 часа във вторник в ж.к. "Тракия" служители от Пето РУ предприели проверка на спрял край 
жилищна кооперация лек автомобил, с двама младежи в него. При вида на униформените пътникът 
изхвърлил навън пакет със съмнително съдържание, а водачът потеглил с колата, минавайки през крака 
на единия от полицаите. След предприети светкавични заградителни действия колата била засечена, а 
двамата пътници - задържани и отведени в районното управление. Справка в полицейския регистър сочи, 
че шофьорът - В.Н. /19 г./, и връстникът му Б.В. са известни на органите на реда. След изземане на 
изхвърления пакет е извършена експертиза на веществото в него, показала реакция на марихуана с общо 
тегло 0,540 грама. На пострадалия служител е оказана медицинска помощ, няма опасност за живота му. 
Случаят е докладван в Районна прокуратура - Пловдив. С полицейска заповед Б.В. е задържан за едно 
денонощие за престъпление по чл. 354А, ал. 3 от НК. С постановление на прокуратурата, мярката за 
задържане на В.Н. е удължена до 72 часа. Работата по образуваното дознание продължава. 
София. 19-годишен е задържан в Трето РУ за наркоразпространение. На 9 декември, в хода на 
полицейска операция по линия на противодействие на разпространение на наркотици, в близост до 
столично училище в ж.к. "Западен парк", служители на Трето РУ забелязали трима младежи със 
съмнително поведение. Установили самоличността им - Й.Г./20г./, М.Г./19г./ и М.К./19г./. При 
последвалите процесуално-следствени действия у Й.Г. било открито и иззето полиетиленово топче, 
съдържащо растителна маса, а в жилището на М.К. полицаите открили електронна везна, пари, мобилни 
телефони, осем полиетиленови топчета с растителна маса и един полиетиленов плик с бяло кристално 
вещество. Тримата били задържани с полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно 
производство. Резултатът от назначената експертна справка показал, че иззетите вещества са марихуана с 
тегло 11.2 г и амфетамин - 4.7 грама. След разпит пред съдия в Софийския градски съд Й.Г. и М.Г. са 
освободени, а М.К. е привлечен в качеството на обвиняем по смисъла на чл. 354а от НК и му е наложена 
мярка за неотклонение "парична гаранция". 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Полицаи от Шесто РУ задържаха 22-годишен мъж за кражба на кабели. На 8 декември в Шесто РУ бил 
задържан криминално проявеният и осъждан за кражби М.И. /22 г./ от София. Установено било, че около 
3.30 часа мъжът откраднал 240 м кабел от електропровод, собственост на електроразпределително 
дружество. По случая било образувано досъдебно производство. След доклад на събраните материали в 
Софийската районна прокуратура на задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по 
чл.195 от НК и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража", която с определение на 
Софийския районен съд била изменена в постоянна.  
Бургас. 28-годишен криминално проявен мъж е задържан за телефонна измама. В резултат на бързите 
полицейски действия на служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Бургас, и РУ - Малко 
Търново, в полицейския капан попаднал Я.З./28 г./ от Малко Търново. Установено е, че на 15 декември 
мъжът се е обадил на домашния телефон на 81-годишен мъж и му поискал 12 000 лева за 
освобождаването на шест фризера от митница "Малко Търново". 28-годишният мъж е криминално 
проявен. Работата по документиране на случая продължава. 
Монтана. Служители на РУ-Лом откриха канабис у непълнолетни младежи. В хода на специализирана 
полицейска операция, проведена вчера сутринта, полицаите засекли 17-годишен жител на с. Сталийска 
махала на ул. "Хаджи Димитър" в града. При извършения личен обиск у него те открили полиетиленови 
пликчета, съдържащи суха зелена листна маса, с общо тегло 5,81 грама, реагирала на канабис при 
наркотеста. Същия ден около 10.30 ч. на ул. "Дунавска" в гр. Лом криминалистите задържали три 17-
годишни момичета от крайдунавския град. При извършения личен обиск на момичетата, в присъствието 
на инспектор от детска педагогическа стая, в дрехите на едното от тях е намерена кутия от цигари с 
поставени в нея 2 ръчно направени цигари със суха зелена листна маса с тегло 0,64 грама, която при 
направения полеви тест реагира на канабис. По случаите са образувани досъдебни производства. 
 
 


	Заглавие: Проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Публикуван на 17.12.2015г.)
	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=159
	Заглавие: Няма да вдигат такса смет в община Димитровград догодина

	Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/3901#.VnO9X_7Ujcs
	Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ploshtadkite-za-reciklirane-na-avtomobili-syshto-shte-vnasiat-bankovi-garancii-208013/
	Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/op-razvitie-na-choveshkite-resursi-firma-za-retsiklirane-dade-rabota-na-desetki
	Линк: http://kiss13.net/razgrad/item/468-razgradski-deca-predstaviha-rabotata-si-po-proekt-za-reciklirane-pred-kmeta-na-obshtinata.html
	Линк:http://www.capital.bg/kakvo_stava/2015/12/17/2671733_nad_173_miliona_leva_shte_budat_poharcheni_za/
	Линк: http://www.bta.bg/bg/c/OT/id/1235476


