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Източник: nbox.bg 
 

Заглавие: Целите на ЕС: Ставаме общество без отпадъци 
Европейските държави трябва да преминат към кръгова икономика, където всичко се рециклира 
 

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/22353-tzelite-na-es-stavame-obshtestvo-bez-otpadatzi.html 
 

 
 

Текст: Всяка година българинът изхвърля почти 2 тона боклук. По-голямата част от тези отпадъци не се 
рециклират и замърсяват безвъзвратно околната среда. Периодът на разпад на най-масово 
разпространените отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, метал и т.н. е стотици, хиляди години. Това са 
преките щети, нанесени на природата, а оттам и на качеството на живот на хората. Наред с тях обаче се 
калкулират загуби и от това, че отпадъците не са събрани и използвани като ресурс след рециклирането 
им. 
В България едва 4% от боклука се рециклира, докато в страни като Германия този процент стига до 70-
80%. 
За да се спре порочната практика, която само замърсява природата и влошава качеството на живот на 
хората, ЕС прие амбициозен пакет от мерки за преминаване от линейна икономика, при която суровините 
се добиват, използват се веднъж и се изхвърлят, към кръгова икономика – общество без отпадъци, за 
която са норма не еднократното, а многократното използване, поправяне, рециклиране или наемането 
на стоките. 
Целта на ЕС е до 2030 г. да намали под 10% депонирането, а отпадъците да се превърнат в ресурс чрез 
висококачествено рециклиране, като целите са за 65% от битовите отпадъци, 75% от тези на опаковките. 
За целта обаче разделното събиране трябва да е основна форма на събиране на отпадъците, а страната 
ни изостава много в тази насока, категорични са родни експерти. За да се стигне до пълно рециклиране 
на всички отпадъци трябва да се обединят иновациите на пазара за рециклирани материали, новите 
бизнес модели, еко-проектирането и еко-дизайнът и промишлеността. Ресурсната ефективност на 
кръговата икономика изисква да се намали зависимостта от първичните суровини чрез повторното им 
използване и висококачествено рециклиране. Опасенията от изчерпването на ресурсите изисква нов 
икономически модел – индустриален модел на самовъзстановяваща се система, в която материалите, 
енергията и вложеният труд се възстановяват. 
За да се впише в тези цели, България трябва своевременно да предприеме мерки, включително и 
законодателни, за да може поетапно да увеличи количествата оползотворени и рециклирани материали 
и да предотврати образуването на отпадъци. Все още на местно ниво пречките пред рециклиращия 
сектор са много. Основните сред тях са нелоялната конкуренция от страна на публичните предприятия и 
техните контрагенти, административните ограничения при търговията с отпадъци, недоброто прилагане 
на законодателството в областта, въвеждането на безкасово плащане при сделките с метални отпадъци, 
високите размери на банкови гаранции за търговците, строги наказателни санкции по отношение на 
търговията с отпадъци от черни и цветни метали и други. 
Примерът на Германия 
Германия е една от страните, в които рециклирането е в най-напреднал стадий. Там почти всички 
разделят боклука на няколко части. Всичко се събира отделно и рециклира. Освен това опаковките и 
битовите изделия така се променят, че да се хаби по-малко материал и да са по-лесно рециклируеми. 
Пример за това е, че все повече електроника идва опакована не в стериопор, а в специално нагънат 
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картон. Причината за това внимание е, че опаковките са почти половината от битовият боклук и при това 
са почти изцяло пластмаса. 
Част от боклука в Германия се изгаря. В завода, където се горят отпадъците, пушекът се филтрира и това, 
което виждате да излиза от комина е нищо повече от водна пара. След изгарянето остават полезни 
материали, които биват използвани за настилки, а токсичните отпадъци се заравят в една стара солна 
мина. Така вместо хиляди вонящи бали с боклук се получават само няколко. На всичкото отгоре 
топлината от горенето се използва за парното и производството на ток. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Започва събиране на дрехи втора употреба от БЧК и фирма за рециклиране 
 

Линк: https://news.bg/society/zapochva-sabirane-na-drehi-vtora-upotreba-ot-bchk-i-firma-za-
retsiklirane.html 
 

 
 

Текст: БЧК и фирма за преработка започват събиране на дрехи втора употреба. Специални контейнери за 
използвани дрехи поставят в Пловдив по съвместна инициатива на Българския червен кръст и търговска 
фирма, която притежава завод за рециклиране на текстилни материали, съобщи БНР. 
Събраните дрехи ще могат да се използват като резерв при бедствия, а средствата от дарените дрехи ще 
могат да се инвестират в различни социални дейности на БЧК, стана ясно от думите на Таня Георгиева от 
БЧК - Пловдив. 
В Европа практиката започва преди 25 години. "В България това е първи подобен опит и той започва с два 
контейнера. Те са добре брандирани, със знаци какво може да се поставя в тях и телефони за връзка. 
Идеята е в рамките на две години в цялата страна да бъдат разположени хиляда контейнера", съобщи 
Георгиева. 
Контейнерите ще бъдат разположени на ключови места в града, включително училища, детски градини, 
обществени, корпоративни и частни сгради и институции. "Гражданите трябва да поставят текстилните 
изделия в добре затворени пакети и чанти, за да не се замърсяват", посъветва Таня Георгиева. 
Няколко пловдивски училища са откликнали на призива и са се присъединили към инициативата. Идеята 
е да се съчетае жеста на дарение с екологичното мислене, поясниха от БЧК. 
"Подобни инициативи трябва да се случват не кампанийно, не стихийно, а осмислено и като част от 
нашето ежедневие. Надявам се да сме надживели лошите навици за неразделно събиране на 
отпадъците", допълни Георгиева.  
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Апаши свиха "Волга" антика, дадоха я за скрап 
Продали автомобила за дребна сума и един акумулатор 
 

Линк: http://www.dnes.bg/crime/2016/03/01/apashi-sviha-volga-antika-dadoha-ia-za-skrap.294747 
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Текст: Крадци свиха стара "Волга" от дома на собственика й в град Вълчедръм. Апашите обаче не били 
водени от страстта да колекционират стари ретро автомобили, а от желанието да спечелят някой лев на 
пункта за отпадъци. 
В неделя вечерта на тел. 112 бил получен сигнал за кражба на кола в общинския център Вълчедръм. На 
пристигналите полицаи 80-годишният Борис обяснил, че неизвестни отмъкнали от гаража му автомобила 
му "Волга ГАЗ 2410". 
Колата била без акумулатор, регистрационни табели и била спряна от движение, пише "Труд". 
Пред униформените свидетели разказали, че забелязали кола "БМВ" да дърпа старата "Волга" към 
кравефермите край града. 
Тръгналите по следите криминалисти не след дълго открили антиката в пункт за вторични суровини. 
Научили и имената на крадците, които вече са задържани. 
Апашите продали руския автомобил за дребна сума и един акумулатор. 
"Волга"-та е класически съветски автомобил, произвеждан от 1968 г. Открадната модификация върви на 
пазара от 2000 до 11 000 лева. 
 
 
Източник: bgsever.info 
 

Заглавие: Кампания за разделно събиране на отпадъци провеждат в ДФСГ „Интелект“ 
 

Линк:http://www.bgsever.info/news/2016/03/01/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE- 
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Ученици от ДФСГ „Интелект“ – участници в проект „Зелена икономика и устойчиво управление“, 
инициираха кампания за разделно събиране на отпадъци на територията на гимназията. 
Инициативата бе в подкрепа на екологичните мерки, залегнали в стратегия 2020 на Европейския съюз и в 
контекста на работата по проекта, който се реализира със съдействието и финансовата подкрепа на 
Европейския съюз, секторна програма “ ЕРАЗЪМ+”. 
Дейностите по разделното събиране са част от предварителната професионална подготовка на 
участниците, свързана с  темите „Разделно събиране“ и „Рециклиране на отпадъците“ на проекта. 
 
 
Източник: www.aop.bg 
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
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BG - Стара Загора 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050940 
 

 
 

Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, За: Мария Боянова, България 
6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813; 042 614806, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 
Място/места за контакт: Община Стара Загора, стая 303 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg. 
Адрес на профила на купувача: http://109.121.192.213/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/item/8187-
2016-03-01-07-50-43. 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация 
на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“, съобразно одобреното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническо задание и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, 
бр. 30/22.03.2002 г.) и в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващи депа 
за неопасни битови отпадъци. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 календарни дни. 
Офертите се подават в стая 306, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора. Посочената прогнозна стойност е 
без ДДС. Образци на декларации, ценово и техническо предложение, проект на договор и техническо 
задание (техничeска спецификация) са достъпни на горепосоченият интернет адрес на Възложителя. 
Отварянето на офертите ще се проведе в зала в сградат на Община Стара Загора на 14.03.2016 г. от 11:00 
часа. 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71000000 
Описание: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Предмет на проекта е изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация 
на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора, изготвяне на геоложки доклад, доклад 
земна основа и устойчивост на откосите, извършване на ново геодезическо заснемане на съществуващото 
положение с определяне на фактическата площ и имотите, на които е разположено депото, събиране на 
съществуващите общински отпадъци на три съседни общински имота в землищата на с. Християново и с. 
Богомилово, община Стара Загора. Постигане на ефективна система за техническа и биологична 
рекултивация чрез отчитане на съществуващите релефни, ландшафтни, климатични, почвообразуващи 
фактори, строежа, състава и свойствата на почвите, месните растителни условия и местни видове както и 
човешки дейности. Да се оформи ново тяло на депото, при постигане на стабилитет, запечатване на 
отпадъците с горен изолиращ екран и последваща техническа и биологична рекултивация; Да се 
разработят мерки за отводняване; Целта на рекултивацията е да се предвидят мероприятия по постигане 
на добри ланшафтни параметри. Основните рекултивационни мероприятия в проекта следва да 
предвиждат: Изкопи на отпадъци за преоткосиране на тялото на депото и освобождаване на 
допълнително заети терени, извън отредената площадка за депо; Натоварване и транспорт на отпадъци 
за предепониране /в границите на площадката на сметището и/или на посочено от Община Стара Загора 
място; Оформяне тялото на отпадъците и рекултивация на сметището, които включват: o оградна 
земнонасипна дига; o преоткосиране на тялото на отпадъците; o рекултивационни слоеве за изолиране 
на горната повърхност на отпадъците; oдренаж за инфилтрат и ретензионен басейн /шахта/ за 
събирането му; o отводнителна система за улавяне и транспортиране на повърхностните води от депото; 
o система от газови кладенци, тръби за улавяне и транспорт на сметищния газ до газовата инсталация; o 

mailto:m.boyanova@starazagora.bg
javascript:openURL('www.starazagora.bg')
javascript:openURL('http://109.121.192.213/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/item/8187-2016-03-01-07-50-43')
javascript:openURL('http://109.121.192.213/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/item/8187-2016-03-01-07-50-43')
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пътни връзки; o биологична рекултивация. o Изграждане на мониторингова система – за следене на 
повърхностините и подземните води, деформациите на депото и сътоянеито на почвите с конкретно 
посочени пунктове за мониторинг. o Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на 
обекта; За извършване на рекултивационните мероприятия следва да се изготвят следните проучвания: 
A.геодезическо заснимане с цел точното определяне на настоящата площ, подлежаща на рекултивация и 
обема на натрупаните отпадъци за вертикално планиране; B. геоложки и хидрогеоложки доклад с цел 
определяне състоянието на земната основа, параметрите на повърхвостните води и дълбочината и 
качествения състав на подземните води в района на обекта; C. Оценка на газовите емисии и 
необходимостта от третирането им; D.Определяне на местоположението и броя на пунктовете за 
мониторинг на депото; 4.Обем на работия проект: Работния проект за обекта и съоръженията следва да 
съдържат следните части: 1.Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка)”; 2. Част 
“Земна основа и устойчивост на откосите”; 3.Част “Техническа рекултивация“; 4. Част „Биологична 
рекултивация”; 5. Част „Улавяне и оползотворяване на биогаз”; 6. Част „Управление на водите”; 7. Част 
„Мониторинг и следексплоатационни грижи”; 8. Част “Техническа рекултивация“; 9. Част „План за 
безопасност и здраве,”; 10. Част “Пожарна Безопасност; 11. Част “План за управление на строителните 
отпадъци”; 12. Част ”Сметна документация – КС и КСС”; 13.Геоложки доклад; 14. Геодезическо заснемане; 
Работният проект се представя в пет оригинала – съобразен с изискванията на Наредба № 4 за обхват и 
съдържание на Инвестиционни проекти, в едно с количествената сметка и количествено-стойностна 
сметка без и с вкл. ДДС в която по части се остойностява СМР за изпълнение на рекултивацията. 
Подробна информация се съдържа в Техническа спецификация, публикувана на горепосочения интернет 
адрес. 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Стара Загора 
NUTS: BG344 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Уч-ник в настоящата процедура може да бъде всяко бълг. 
или чуждестранно ФЛ и ЮЛ или техните обединения, за което не са налице обстоят-вата, визирани в чл. 
47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа:1. Данни за лицето, което прави предложението–
Представяне на участника-обр.;2. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, или посочен 
ЕИК, в случай на регистрация или пререгистрация съгласно ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; за ФЛ–
заверено копие от документ за самоличност. Когато уч-кът е обединение се представя документ, 
подписан от лицата в обед-то, в който задължително се посочва представляващият;3.Документ-договор 
или споразумение, подписан от лицата, вкл. в обединението, когато уч-ник в процедурата е обединение 
/консорциум/, което не е ЮЛ, в който задължително се посочва представляващия. Докум-тът се 
представя в случай, че уч-кът е не персонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или 
нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни/ лицето/лицата/, които го 
представляват. Док-нтът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички чл. на обединението/ 
консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен 
представляващият обед-нието/ консорц., който е упълномощен да задължава, да получава указания за и 
от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват 
обединението заедно и поотделно; Представляващият обедин-ето/ консорц. е упълномощен да 
представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на 
обедин-ето е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички чл. на обедин-то/ 
консорц. са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на дог-ра.Е направено 
разпределение на дейностите, които ще извършва всеки от членовете на обедин-то. Не се допускат 
промени в състава на обедин-то след подаването на офертата.4. Дек-ция за участието/неучастието на 
подизпълнител;5.Дек-ция за съгласие на подизпълнител (в приложимите случаи); 6. Дек-ция, съдържаща 
списък на изпълнените от участника услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, придружена от 
доказателства за извършената услуга - по обр.; 7. Заверено копие на Валидна застраховка за 
«Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.1, т. 2 от 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или по-
висок или еквив. н документ /за чуждестранните лица/. В случай, че застрахователната полица изтича 
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преди приключване предмета на договора, уч-ците трябва да представят към нея декларация, подписана 
от представляващия уча-ка със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на 
договора/ свободен текст/;8. Дек-ция-Обр.- Списък на техническите лица, съдържаща списък на лицата 
(експертите), които ще са ангажирани с изпълнението на общ. поръчка, ролята им в изпълнението на 
общ. поръчка, образование, квалификация, наличието на тр. или др. правоотношения и проф. опит, 
наличие и № на удост-ние за пълна проектантска правоспособност, редовно отчетено за текущата година, 
съгласно ЗКАИИП; 9. Техническо предложение-Обр.;10.Ценова оферта-Обр.; Кр-рии за подбор, вкл. мин. 
изисквания за техн-ките възможности и квалификация на уч-ците.1) Уч-кът да има изпълнен през 
последните 3 г.считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите услуги еднакви 
или сходни с предмета на поръчката (2 или повече). * Заб-ка: Услуги, сходни с предмета на поръчката, са 
услуги свързани с изготвяне на инвестиционни проекти на работна фаза за закриване и рекултивация на 
общински депа/сметища за битови отпадъци.Това обст-во се доказва с Дек-я, съдържаща списък на 
изпълнените от уч-ка услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 г., считано 
от датата на подаване на офертата, с посочване на ст-тите, датите и получателите, ПРОДЪЛЖАВА В 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Техническо предложение с максимален брой точки – 50; Ценово 
предложение с максимален брой точки - 50 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 11/03/2016 15:00 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА. доказателство за извършената 
услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено 
от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата.2) Уч-иците трябва да притеж. валидна застраховка за 
«Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.1, т. 2 от 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или по-
висок или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. В случай, че застрах. полица изтича преди 
прикл-не на договора, уч-ците трябва да представят към нея декл-ция, подписана от представляващия уч-
ка със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора/ свободен текст/. 
Доказва се със заверено копие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от 
ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството или по-висок или еквивалентен документ /за 
чуждестранните лица/ и декларация, подписана от представляващия уч-ика със задължението за 
осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора/ св. текст; 3) Уч-кът трябва да осигури за 
целия период на изпълнение на общ. поръчка, екип от експерти посочени по долу, чиято компетентност 
покрива спецификата на поръчката и частите на обекта, съгласно техн. задание за проектиране. Всеки 
проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, 
съгласно изискванията на чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП и да отговаря на следните изисквания: 1.Рък-ител екип- 
Квалификация и умения-висше образ-ние степен магистър инженер; опит в дейности, свързани с 
подготовката на проекти на съоръжения за третиране на битови отпадъци; Проф. опит: мин. 10 г. проф. 
опит в областта на управл-то на отпадъците; опит като ръков-тел/зам. ръков-тел екип в поне 3 проекта за 
управл-е на отпадъците; опит като ръков-тел екип в изготвянето на поне 1 работен проект за 
рекултивация на депо за битови отпадъци по ПУДООС;2.Ключов експерт №1- проектант част 
Технологична-Квалиф-ция и умения-Висше образ-ние степен магистър строителен инженер специалност 
ХМС/ХТС; пълна проектантска правоспособност; Проф. опит-опит като проектант част Технологична в мин. 
5 проекта за рекултивация на депа за битови отпадъци; опит като експерт в проекти за управл-е на 
отпадъците–мин. 4 години; опит като проектант част Технологична в изготвянето на поне 1 работен 
проект за рекултивация на депо за битови отпадъци по ПУДООС;3.Ключов експерт №2- проектант част 
Геодезия-Квалификация и умения-висше образ-ние степен магистър инженер геодезия, картография, 
фотограметрия или еквивалентно; пълна проектантска правоспособност; Проф. опит-опит като проектант 
част Геодезия в мин. 3 работни проекта за рекултивация на депа за битови отпадъци;4.Ключов експерт 
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№3- проектант част Биологична рекултивация-Квалиф-я и умения-висше образ-ние степен магистър 
инженер озеленител и/или ландшафтен архитект или еквив.; пълна проектантска прав-ст Проф. опит: 
опит като проектант част Биологична рекултивация в минимум 3 работни проекта за рекултивация на 
депа за битови отпадъци;5.Ключов експерт №4–Проектант част Геология–Земна основа, квалиф-ция и 
умения- висше образование степен магистър инженер геолог; пълна проектантска правоспособност; 
Проф. опит: опит като проектант част Геология – Земна основа в мин. 2 работни проекта за рекултивация 
на депа за битови отпадъци. Това обстоятелство се доказва с декл-я по Обр.- Списък на техническите 
лица, съдържаща списък на лицата (експертите), които ще са ангажирани с изпълнението на 
обществената поръчка. Забележка: Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са 
юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 
обединението. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/03/2016  
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Очакваме поне 10 % повече приходи от на данъци за 
периода, в който се използва отстъпка.  
Зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус”-Кюстендил. 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=37171 
 

 
 

Текст: Фокус: Госпожо Каратова, какви са сроковете на данъчната кампания, каква е отстъпката при 
заплащане на данъците и таксите и какви видове данъци и такси могат да се заплатят? 
Надя Каратова: Данъчната кампания започва от първи март и приключва на тридесети април. Сроковете 
за плащане на местните данъци, първите вноски по данък за недвижими имоти, данък за превозни 
средства и такса за битови отпадъци, е до 30 юни, а втората вноска – до 30 октомври. Ако данъчно 
задължените лица решат да платят целия размер на годишния данък в периода от 1 март до 30 април, то 
те ще имат отстъпка от 5 процента.  
Фокус: Има ли промяна при заплащането на данъците в общината, при наличие на стари задължения, 
каква е процедурата?  
Надя Каратова: Има промяна, но само законодателно. При постъпване на пари по касата или по банков 
път по партидата на данъчно задълженото лице, се издължава първо най-старото му задължение. Винаги 
сме работили по този начин, защото работихме по процедурите на Национална агенция по приходите, 
защото те са методолог по Закона за местните данъци и такси, те казват как се работи по този закон. От 1 
януари 2016 година влезе в сила промяна в чл. 169 на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, с 
която промяна това вече влезе и като законодателен наш ангажимент. Това е нещо, което ние сме 
правили, но вече е установено и със закон.  
Фокус: Има ли увеличение в ставките на някои от данъците и таксите за Община Кюстендил?  
Надя Каратова: Няколкократно ние казахме на жителите на общината и на данъчно задължените лица, че 
не предвиждаме увеличение на ставките на местните данъци и на таксата за битови отпадъци. Мога да 
кажа, че таксата за битови отпадъци за някои от категориите юридически лица, притежаващи имоти 
извън границите за сметосъбиране, таксата ще намалее. Не се предвижда до края на мандата местните 
данъци да се увеличават.  

http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/25-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/25-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Фокус: Какви са начините хората да разберат предварително какво дължат на общината?  
Надя Каратова: Единият от начините е чрез съобщенията, които отдел „Местни приходи” отпечатва и 
изпраща на данъчно задължените лица. Надявам се, че до днес всички съобщения ще бъдат в 
пощенските кутии на данъчно задължените лица, които виждайки задълженията си по тези съобщения, 
няма да имат информационно затъмнение по отношение на дължимите суми. В самото съобщение има 
един код, чрез който от сайта на общината по всяко време може да видят данъчната си партида.  
Фокус: Какви са начините на плащане?  
Надя Каратова: Може да се плаща на касите на общината, в отдел „Местни приходи”. Може да се 
направи плащане с банков превод, може да се отиде и в пощенски клон. Искам да обърна внимание, че 
когато се прави превод по банков път, за различните видове данъци има различни кодове за вид 
плащане, различен е и кодът за плащане на лихвите, защото Министерство на финансите искат да делим 
данъчните задължения по един код за плащане, а лихвите – по друг код.  
Фокус: Вие имате и една успешна практика, организиране на изнесени данъчни каси в малките населени 
места, това ще се случи ли и през тази година?  
Надя Каратова: Да, мога да ви кажа и периодите, в които ще има такива изнесени данъчни каси. 
Предстои уточняване с кметовете и кметските наместници на селата за точните дати, но те ще бъдат в 
периода между 7 март и 18 март, а след това между 7 април и 20 април. До края на месец април важи 
отстъпката от 5 процента.  
Фокус: Какви са очакванията ви от данъчната кампания тази година?  
Надя Каратова: Ако следваме тенденциите от предходните няколко години, мога да кажа, че тази година 
очакваме поне 10 процента повече приходи, през периода в който се плаща с отстъпка, в сравнение със 
същия период на миналата година. 
 
 
Източник: razgrad.topnovini.bg 
 

Заглавие: Повече от 150 разградчани си платиха местните данъци в първия ден на кампанията 
 

Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/660393 
 

 
 

Текст: Повече от 150 разградчани си платиха местните данъци в първия ден на кампанията, която 
стартира на първи март. И тази година най-нетърпеливи да се издължат са били отново възрастните хора. 
Това съобщи началникът на отдел "Местни данъци и такси" Пешо Димитров, като заяви, че лично той е 
поставил началото на кампанията. Традицията да плаща данъците си в първия ден от стартирането на 
кампанията по събирането на местните налози, Димитров спазва от години, сподели началникът на 
местния отдел за данъци и такси.  
Приходите само от първия ден са близо 38 000 лева, като най-много са постъпленията от такса за битови 
отпадъци - 22 000 лева. Приходите от данък върху превозните средства са 6 800 лв., а от данък върху 
недвижими имоти в общинската хазна са влезли 8 400 лв., каза Пешо Димитров. 
Той напомни, че задълженията за данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса 
битови отпадъци могат да се погасят на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На платилите пълния 
размер до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5 %. 
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Патентният данък се заплаща на четири вноски – първата бе до 31 януари, следващите са до 30 април, до 
31 юли и до 30 октомври. Таксата за собственици на куче се събира до 31 март. След изтичането на всеки 
от сроковете върху навнесеното задължение се начислява лихва. 
Очакванията на общината са до края на април постъпленията от местни данъци и такси да бъдат 40 на сто 
от обема на приходите за цялата година, той като много граждани и фирми използват правото на 5 
процента отстъпка. 
Данъците могат да бъдат плащани на касите на отдел "Местни данъци и такси", с пощенски запис, по 
банков път, както и в кметствата на община Разград.  
Началникът на отдела "Местни данъци и такси" припомни, че за 2016 г. размерът на таксата за битови 
отпадъци за жилищните имоти в Разград е 3.3 промила, а в населените места на общината - от 4.5 до 15 
промила. За нежилищни имоти на физически и юридически лица таксата е 6.5 промила. 
От общинската администрация ще изпратят уведомителни писма с размера на задълженията за местни 
данъци и такси за имотите на територията на община Разград. Димитров заяви, че поради технологични 
причини тази година са закъснели с изпращането на съобщенията, но увери, че до десетина дни те ще 
бъдат доставени на гражданите. 
  
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: 9400 лв. oт глoби зa мpъcнo щe cъбиpaт пpинyдитeлнo oт НАП 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/9400-lv-ot-globi-za-mrasno-shte-sabirat-prinuditelno-ot-
nap.html 
 

 
 

Текст: Общинa Вeликo Tъpнoвo e пpeдaлa нa TД НАП зa пpинyдитeлнo cъбиpaнe 9400 лв. oт глoби, 
нaлoжeни нa злocтopници, зaмъpcявaщи oбщинcки плoщи, и нa coбcтвeници нa кyчeтa, paзхoждaщи ги пo 
пapкoвe и гpaдинки. 
Зa зaмъpcявaнe нa oкoлнaтa cpeдa Общинaтa e нaлoжилa 40 нaкaзaтeлни пocтaнoвлeния зa 13 200 лв. От 
тях ca cъбpaни 3800 лв. Toвa oбoбщи кмeтът Дaниeл Пaнoв в oтгoвop нa питaнeтo нa cъвeтникa oт БСП 
Стoян Витaнoв зa кoнтpoлa въpхy зaмъpcитeлитe и нeзaкoннитe cмeтищa. 
Зa пocлeднитe двe гoдини в eкoлoгичния oтдeл нa Общинaтa ca пocтъпили 1252 жaлби и cигнaли зa 
нapyшeния пo oпaзвaнeтo нa oкoлнaтa cpeдa. Пo вcякo oт тях e нaпpaвeнa пpoвepкa и ca cъcтaвeни 47 
aктa, издaдeни ca 246 пpeдпиcaния. 
“Във Вeликo Tъpнoвo вeчe нямa нeoбнoвeни пapкoвe. Нямa кaк Общинaтa дa изпpaти пo eдин cлyжитeл 
пpeд вceки блoк, зa дa cлeди дaли хopaтa нe cи изхвъpлят фacoвeтe пpeз тepacитe и нaйлoнoви тopбички c 
бoклyк. Вceки тpябвa дa имa oтгoвopнocт дa нe зaмъpcявa. Имaмe cигнaли и зa нepeглaмeнтиpaни 
cмeтищa в някoи oт квapтaлитe”, пocoчи кмeтът Пaнoв и пpизoвa хopaтa зa пo-виcoкa личнa oтгoвopнocт 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В община Търговище започва спешно почистване на речните корита от отпадъци. 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1284172 
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Текст: Кметовете и кметските наместници в община Търговище, както и служители на общинската фирма 
"БКС", създават организация за спешно почистване на нерегламентирани замърсявания на речните 
корита и на терените в близост до тях, съобщиха от местната общинска администрация. 
Това се прави във връзка с издадени разпореждания на министъра на околната среда и водите и на 
РИОСВ - Шумен, както и с писмо, изпратено от кмета на община Търговище. В него е записано, че във 
възможно най-кратки срокове трябва да бъдат взети мерки за премахване на отпадъците от речните 
легла.  
До десет дни кметовете по селата са задължени писмено да съобщят на общинския кмет за предприетите 
действия, а фирмата "БКС" трябва да публикува график на почистването на реките Врана и Сива. 
От 14 до 21 март ще бъдат извършени проверки по населените места от служители на местната 
администрация. Ще бъдат съставени констативни протоколи на замърсяванията. 
 

Източник: karlovopress.com 
 

Заглавие: Голямо нерегламентирано сметище в Христо Даново застрашава здравето на шестмесечно 
бебе 
 

Линк: http://www.karlovopress.com/karlovo/sbitiya-5/golyamo-nereglamentirano-smetishche-v-hristo-
danovo-zastrashava-zdraveto-na-shestmesechno-bebe-593 
 

 
 

Текст: Нерегламентираното сметище се намира в непосредствена близост до дома на Мариян Николов 
от карловското село Христо Даново. От половин година неговата съпруга го е сдобила със здраво 
момченце. Родителите обаче са притеснени, че със затоплянето на времето могат да тръгнат зарази от 
сметището, които да застрашат здравето на тяхното бебе. "Преди няколко дни духаше силен вятър. 
Множество боклуци нахлуха в двора ни и се понесе ужасна миризма. Притеснени сме. Не можем да си 
изкараме спокойно детето на двора, защото могат да тръгнат зарази", сподели Мариян Николов и 
допълни, че сметището съществува от години и досега не са взети никакви мерки, за да бъде почистено. 
Това потвърди за KarlovoPress.com и кмета на селото Акиф Каратабан. Местният управник каза, че 
проблемът е сериозен и, че недобросъвестни хора изхвърлят на това място освен строителни отпадъци и 
много битови. Кметът е внесъл две докладни записки до ръководството на общината, едната в края на 
миналата година, а другата преди две седмици. Заместник кметът на община Карлово Стойо Карагенски 
коментира, че от днес има създадена организация и график за почистването на нерегламентирани 
сметища, за които са алармирали 12 кметове на населени места. Проблемите с нерегламентираните 
сметища са най-често в селата с ромско население. Той увери, че утре на 02.03.2016 ще може да каже в 
кой ден ще започне почистването в Христо Даново. Кметът Акиф Каратабан заяви, че ще настоява след 
като бъде почистено мястото да бъде контролирано от недобросъвестните жители на селото и да бъдат 
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поставени табели. От ръководството на общината отбелязаха, че контролът трябва да се извършва от 
съответния кмет на населеното място съвместно със звено "Инспекторат" или съгласно приетите наредби 
от Общинския съвет. 
 

Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Хит! Ромите в „Столипиново” ще санират блоковете 
Искат другите пловдивчани да им изчистят боклука 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/396376 
 

 
 

Текст: Шест блока в район Източен са подали документи по програмата за безплатно саниране. Хората в 
квартала са се запознали с програмата, достигнали са до единодушие и са подали документи. На фона на 
останалите райони в града, където гражданите все още умуват за санирането, статистиката звучи 
впечатляваща, съобщава TNS.bg. Кметът на Източен Николай Чунчуков обяви още, че в района започва и 
разчистване на незаконните постройки. Разчистване ще има и за сметищата. Като под сметища се 
разбира - междублоковите пространства, тротоарите, улиците и дори самите входове. Кварталът е 
потънал в боклуци, а жителите недоволстват, че никой не чисти! 
„Всички квартали се чистят, а само в нашия никой не идва! Да дойдат да видят как живеем, няма кой да 
ни обърне внимание”, жалва ром от квартала.  
Мъжът дори прикани пловдивчаните от останалите квартали да дойдат да почистят. Не било честно те да 
живеят на чисто, а Столипиново да тъне в мръсотия. Не стана ясно само от къде идва боклука, според 
неговата логика той не е направен от ромите.  
Ясно е, че в махалата правата си ги знаят. Наясно са с безплатното саниране, изрядни са и с документите 
за получаване на помощи, но са пропуснали да разберат за задълженията си./БЛИЦ 
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