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Източник: bta.bg  
 

Заглавие: Минимално увеличение на таксата за битови отпадъци ще има в община Тунджа 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1238193  
 

                
 

Текст: Минимално увеличение на таксата за битови отпадъци за 2016 г. в община Тунджа гласуваха 
общинските съветници на последното си за годината заседание. Разходите за почистване, сметосъбиране 
и сметоизвозване за 2016 г. ще бъдат 699 109 лв., което е с 1,2 процента повече спрямо предходната 
година. 
Във всяко от 44-те села в общината физическите и юридическите лица ще плащат различна такса "битови 
отпадъци", която се определя спрямо реално направените разходи. От 3 до 7,3 промила върху данъчната 
оценка на имота е таксата за граждани. Фирмите ще плащат от 4,3 до 16,3 промила. 
До края на годината община Тунджа превозва битовите отпадъци до депото в Харманли, защото има 
сключен договор. От началото на следващата година ще депонира в новоизграденото регионално депо 
край Ямбол. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Общинският съвет във Враца реши да запази размера на таксата за битови отпадъци през 
2016г. 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1238453  
 

   
 

Текст: Общинският съвет във Враца реши днес на редовно заседание да запази размера на таксата за 
битовите отпадъци през следващата година. 
Предложението за запазване на така наречената такса "смет" бе внесено от кмета на община Враца Калин 
Каменов. Размерът на таксата остава 2,25 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти на 
физическите лица в града и селата. За нежилищните имоти на физически и на юридически лица такса 
"смет" остава 7,5 промила върху данъчната оценка. 
Общинските съветници приеха и план-сметката за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, 
обработка и депониране на отпадъците на Регионалното депо край Враца. Общо за тези дейности, за 
почистване и други дейности по екологията в общината са предвидени да бъдат използвани близо 3,7 
милиона лева. 
Кметът на Враца Калин Каменов отбеляза, че жителите на общината ще бъдат доволни от запазването на 
размера на такса "смет", но самата община ще бъде затруднена с финансирането на управлението на 
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отпадъците. Той посочи, че ще заложат на по-висока събираемост на местните такси и данъци, за да 
осигурят финансово дейностите по чистотата и сметосъбирането. Ако това не се случи през 2016 година, 
най-вероятно ще се наложи увеличение на такса "смет" за 2017 г., прогнозира Каменов. По данни на 
дирекция "Местни данъци и такси" в община Враца се очаква през следващата година от тази такса да 
бъдат събрани около 3,3 милиона лева. Очаква се да има и преходен остатък от тази година, който се 
формира от просрочени задължения и с който се допълва сметката за управление на отпадъците. Заради 
измененията в законите за местни данъци и такси и за управление на отпадъците неговият размер няма 
да е значителен, както в други предходни години, посочиха от финансовата дирекция на общината. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Такса „смет" в Стралджа няма да се променя 
 

Линк: https://dariknews.bg/print_article.php?article_id=1538827  
 

   
 

Текст: Таксата за битови отпадъци за физически и юридически лица в община Стралджа през новата 2016 
г. няма да се увеличава. Това решиха единодушно днес общинските съветници в Стралджа. Тя ще се 
запази същата както и през 2015г. Средствата, които се очаква да постъпят, ще бъдат достатъчни за 
извозване отпадъците на новото депо, съобщиха от общинското ръководство. 
Очакваните приходи за 2015г. в размер на 600 000 лв. при първоначално заложени 550 000 лв. , от тях 
текущо събраните са 541 083лв., като сумата се разделя почти наполовина между физически и 
юридически лица. Средният процент събираемост за 11-те месеца на годината от юридически лица по 
текущ облог е 66%, а от физически лица - 61%. Очакваното изпълнение в края на годината за физически и 
юридически лица е около 70% и това наложи актуализация на план-сметка „Чистота". 
До края на годината разходите за сметосъбиране и сметоизвозване ще достигнат 227 022 лв. при 
първоначално заложени 243 929лв. като спестените средства са изразходвани за закупуване на нови 
съдове за около 24 000 лв. Общата план-сметка за всички дейности по услугата ще възлиза на 600 000 лв. 
За новата 2016 г. общата стойност на разходите по проекта за дейност „Чистота" възлиза на 738 800 лв. От 
тях за почистване на сметища се предвиждат близо 16 хил.лв. Обезпечения по чл.60 и отчисления по чл. 
64 от Закона за управление на отпадъците - 80 391 лв. 
От месец декември отпадъците се депонират на регионалното депо. Депото в Стралджа е закрито, 
изпълнението на проекта по рекултивацията вече е одобрено от приемателна комисия. 
За нови съдове през 2016г. в план-сметката са заложени 43 890 лв., което означава осигуряване на нови 
45 бр. контейнери тип „Бобър" и 250 бр. пластмасови кофи за подмяна. Общински съвет Стралджа 
утвърди План-сметката за дейност „Чистота" за 2016г. в размер на 738 800 лв. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Няма да има увеличение на местните данъци и такси в града 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/12/22/2169182/kyustendil-nyama-da-ima-uvelichenie-na-
mestnite-danatsi-i-taksi-v-grada.html  
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Текст: Няма да има увеличение на местните данъци и такси. Това каза на пресконференция 
председателят на Общински съвет Иван Андонов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. 
„Въпреки това, че преди известно време имаше доста коментари в национален ефир. Въпреки, че на 
много места и много общини повдигнаха таксата за битови отпадъци, ние ще запазим същите и през 
следващата година въпреки, че разходите се увеличават. За четвърта година ние не вдигаме данъците, а 
разходите сигурно са четирикратно увеличени”, заяви Иван Андонов. На предстоящото заседание на 
Общинския съвет, което ще се проведе следващата седмица, ще бъде разгледана докладна записка 
относно определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година. Ще бъде приета и 
общинската програма за отпадъците за периода 2015 – 2020 година. Тя е изготвена в съответствие с 
европейските изисквания. Включено е и утвърждаване на окончателната план-сметка на разходите за 
чистота за 2015 година. Разходите са в размер на 1 750 000 лева. Близо 170 000 лева са дадени за нови 
съдове за смет, а 1 157 000 лева са изразходвани за събиране на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата. 
 
 
Източник: stzagora.bg 
 

Заглавие: Откраднати са кабели в местността „Богородична стъпка“ 
 

Линк:http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0
%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE   
 

   
 

Текст: На 21 декември във Второ РУ – Стара Загора е получен сигнал от служител на телекомуникационна 
компания, че за времето от 1,30ч. до 3,30ч. на същата дата, в с. Старозагорски минерални бани, по пътя за 
местността „Богородична стъпка”, неизвестен, след като изкопал дупки в земята, откраднал 100 м 
съобщителен кабел. По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
Източник: pleven.bg 
 

Заглавие: Осъдиха германец за кражба на акумулатори у нас 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5189794  
 

http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE
http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE
http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE
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Текст: Германецът Мике В. получи едногодишна условна присъда за кражба на акумулатори в Стара 
Загора. 42-годишния чужденец е със статут на продължително пребиваващ у нас до 2013 г. Тази година 
обаче така закъсал, че се захванал с кражба на акумулаторни батерии. В периода от 23 май до 16 юли той 
задигнал общо 9. Стойността на откраднатото е на обща цена от 727 лева, а за деянието му 
Старозагорския районен съд постанови наказание лишаване от свобода за срок от една година, а 
изпълнението му е отложено за изпитателен срок от три години и шест месеца. 
Чужденецът бил пипнат по време на поредния си опит да задигне ценната батерия на лек автомобил 
"Опел Астра" на 16 юли. Потърпевшия собственик на колата видял, че някой е опитвал да отвори предния 
капак и подал сигнал в полицаят. 
При извършено претърсване на "Рено Клио", ползвано от извършителя, са намерени и 6 акумулаторни 
батерии и кутия с кабели за аварийно подаване на ток, които са били задигнати при предишни 
посегателства. 
Германецът живее в Стара Загора от 2003 г., първоначално работел в един от ТЕЦ-овете в комплекса 
"Марица-изток", разказаха съседи. Харесала му страната и след като приключил договора му с 
енергоцентралата останал да живее под липите. Не е женен за българка, но имал различни приятелки, 
живеел на квартира. "Явно набързо е научил някои български номера, за да оцелява", коментираха 
разследващи. Микеуе останал без работа и средства и явно е решил да ползва ноу-хау на родните 
квартални бандити, които препродават крадени акумулатори. 
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