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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева се срещна с представители на Естония и Обединеното кралство по повод 
председателството на Съвета на ЕС 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4281 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева приветства представителите на Естония 
и Обединеното кралство, които са в страната във връзка с „тройката председателства“ на Съвета на ЕС, в 
която България участва. Министър Василева изрази увереност в успешното и ползотворно сътрудничество 
на екипите. 
По инициатива на МОСВ на 25 и 26 април в София бяха проведени неформални консултации с водещи 
експерти в сектор околна среда от Естония и Обединеното кралство. В рамките на срещата бяха обсъдени 
въпроси, свързани с определянето на дългосрочните цели и изготвянето на общ план. Бяха набелязани 
темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в периода юли 2017 – декември 2018 
г. 
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки 
шест месеца. За да бъде осигурена приемственост и последователност в политиката на ЕС, държавите 
председатели работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави, наречени „тройка“.   
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Бойко Малинов връчи голямата награда на ХХІV-я Международен конкурс 
„Музиката и Земята“ на пианиста Фидоси Керчев 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4282 
 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов връчи Голямата награда на 
Гала концерта на XXIV-я Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и 
Земята“, който и тази година бе открит на 22 април – Световния ден на Земята. Нейн носител е Фидоси 
Керчев. Имената на отличените изпълнители, композитори, музикални педагози и корепетитори обяви 
неизменният артистичният директор на конкурса пианистката проф. Жени Захариева. „Толкова силен 
български пианист не се е явявал скоро“, не скри възхищението си от представянето на призьора 
преподавателката по флейта в Музикалната академия в София проф. Лидия Ошавкова. 
По традиция престижният международен музикален форум, организиран от  фондация „Земята и хората” 
и Националния музей „Земята и хората”, се провежда с подкрепата на Министерството на околната среда 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4281
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и водите. Над 50 млади музиканти от България, Корея, Полша и Македония се изявиха на Гала концерта 
тази вечер. 
Носителят на Голямата награда Фидоси Керчев свири на пиано от 7-годишна възраст в Детската 
музикална школа „Илия Бърнев“ в родния Разград, с преподавател Галина Героева. От 2012 г. е ученик в 
Националното музикално училище “Любомир Пипков“ в София, в класа по пиано на Любов Шишева. 
Сред най-значимите постижения на младия пианист е участието в VІ-я Международен конкурс „Й.С. Бах“ 
в Япония, където печели Първа награда (2012). Същата година участва в ІХ-я Международен конкурс 
„Алберт Русел“ – София и завоюва Първа награда. На Международния конкурс „Музиката и Земята“ 
получава Специална награда за Руска музика през 2011 г., а през следващата – Специална награда за 
артистично изпълнение. Негово високо отличие през 2014 г. е „Diplome Superior”, а през 2015 г. – „Diplome 
de Virtuosite“ от известната La Scolla Cantorum – Париж, където продължава обучението си за „Diplome de 
Concert”. 
Фидоси Керчев участва във фестивалите „Софийски музикални седмици” и „Варненско лято”. През 2015 г. 
е включен в съвместната инициатива за популяризиране на класическата музика на летище София и 
Френски културен институт . Взема участие в музикални академии в Сан Даниеле – Италия, Бургундия –
Франция, Русалка – България. Участвал е в майсторски класове на известни професори от България, 
Япония, Франция, Русия, Италия. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Връщаме стари тигани и тенджери срещу 100 лева на година 
 

Линк: https://news.bg/politics/vrashtame-stari-tigani-i-tendzheri-sreshtu-100-leva-na-godina.html 
 

 
 

Текст: В рамките на не повече от 100 лв. на година може да получи всеки за предадените стари тигани и 
тенджери, но никой не може да си помисли за предаване на елементи от критичната инфраструктура, 
защото това е наказуемо. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред 
журналисти след днешното заседание на Министерски съвет. 
На заседанието са били одобрени промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвежда 
намаляване на банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което отразява 
препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Въвежда се банкова гаранция за дейности с 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. Досега такова 
изискване в Закона за управление на отпадъците не е съществувало. Целта е да се ограничи нелоялната 
конкуренция. 
„Основната цел на промените е да се прецизират текстове от досега действащия Закон за управление на 
отпадъците, да се облекчи бизнесът в посока въвеждане на ясен регламент по отношение на санкциите, 
които се прилагат. Банковите гаранции вече се прилагат не само от операторите, които боравят с 
отпадъци от черни и цветни метали, но и от оператори, които боравят с отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, тоест постига се 
равнопоставеност между операторите. По този начин се избягва и рискът от неравнопоставено третиране, 
изсветлява се секторът”, коментира министър Василева. 
Тя каза още, че се въвежда ясен регламент за така наречените площадки за вторични суровини, като те 
могат да бъдат разполагани извън жилищните райони в промишлените зони на населените места. По 

https://news.bg/politics/vrashtame-stari-tigani-i-tendzheri-sreshtu-100-leva-na-godina.html
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думите на Ивелина Василева само общините имат правото да разполагат в рамките на жилищните 
райони такъв тип площадки. Целта е да се елиминират рисковете, които се създават за здравето на 
хората. 
„Това, което предвижда новият законопроект, е даване на възможност на физически лица да предават 
отпадъци от черни и цветни метали, съгласно препоръката на КЗК. В рамките на една година физическите 
лица могат да получат до 100 лв. заплащане за предаваните от тях отпадъци. Това е касово разплащане, 
като се прилагат всички документи за проследяване на произхода на отпадъците. Имаше желание от 
страна на операторите за по-високи средства, които биха могли да бъдат получавани, но ние смятаме, че 
това е реалистичното предложение, което от една страна отразява становището на КЗК и от друга страна 
елиминира рисковете за търговия с отпадъци, които са предмет на кражба на критична инфраструктура”, 
каза още тя. 
Василева уточни, че ако бъде установено такова предаване на критична инфраструктура, то ще се 
санкционира.  
„Ние подкрепяме и предложенията за промени в Наказателния кодекс за още по-строги изисквания, за 
криминализиране на тези нарушения. Това е изключително рисково – при подобни действия може да 
бъде заплашен животът и здравето на хората”, коментира тя. 
Като критична инфраструктура се определят релси от железопътна инфраструктура, кабели от 
електроразпределението, елементи от пътната инфраструктура – мантинели по пътищата, шахти. Това не 
е позволено и ще бъдат прилагани най-строги санкции, включително и за операторите, които боравят с 
такава инфраструктура, те ще подлежат на отнемане на разрешителни. 
Трябва да има ясна отчетност за това кой какво предава и по този начин и чрез информационната 
система, която е в ИА „Околна среда” ще се проследява произходът на отпадъците. 
Санкциите – отново се отразяват препоръките на КЗК, която излезе със становище, че в някои случаи са 
прекомерни. Когато за едно нарушение се прилагат няколко наказания, в това число отнемане на банкова 
гаранция, отнемане на право за работа на оператора и налагането на имуществена санкция, е 
прецизирано в съответствие с препоръките на комисията, за да има пропорционално действие от страна 
на контролните органи и за да има равнопоставеност на операторите на пазара. 
Ще се санкционират и вандалските прояви, свързани с изгаряне и увреждане на контейнери. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Министерството осигурява 103 хил. лв. за кампанията „Да изчистим България заедно” 
 

Линк: 
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-103-
%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите ще окаже логистична подкрепа и ще осигури 103 хил. 
лв. за дейности, свързани с кампанията „Да изчистим България заедно”. 79 200 лв. от тях са за купуване на 
ваучери за гориво за транспортиране до депата на събраните отпадъци. Останалите са за купуване на 
чували и ръкавици. Това съобщи екоминистър Ивелина Василева. Допълнително МОСВ ще съдейства 

http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-103-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-103-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-103-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-103-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA/
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депата да не събират такси за депониране на събраните отпадъци. Тази година кампанията ще се 
проведе на 4 юни, а решението е продиктувано от желанието Световният ден на околната среда – 5 юни, 
да бъде посрещнат „на чисто”, каза още министърът. Тя уточни, че през 2016-а приоритет ще са 
защитените територии, които са със специално значение за биологичното разнообразие. За петте години, 
в които се провежда, националната инициатива е дала резултати и се е превърнала в най-мащабната 
доброволческа акция. Досега е подкрепена от над 1 209 675 души. И през тази година се очаква в нея да 
участват всичките 265 общински и 28 областни администрации. Василева изрази надежда, че все повече 
деца, както и техните родители ще се включат в голямото почистване на България, както и в започналата в 
края на март образователно-информационна кампания на МОСВ „Яко е да си еко“. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Ученици решават екологични тестове в Зелена олимпиада 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1570935 
 

 
 

Текст: Учениците от 1-ви до 12-ти клас могат да участват в Зелената олимпиада до 10 май. В специално 
създадената онлайн платформа zelenaolimpiada.bg те могат да решават тестове на екологична тематика. 
Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта, като посочи трите си имена, телефон, клас, училище и 
град. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 20 май. 
Тази година инициативата е част от мащабна информационна кампания на МОСВ "Яко е да си еко". Тя се 
провежда с финансовата помощ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. ", съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на Европейския съюз. 
Ще бъдат наградени 18 участници - по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен 
централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Наградите са MP3 плеър за 
начален курс, смартфон за среден курс и таблет за горен курс. 
Шест заключителни събития ще се проведат в градовете с най-голяма активност. На тях ще бъдат 
поканени училищата с най-много участвали ученици, а Зуека и Рачков ще изнесат уникалното си 
представление "Яко е да си еко". 
Зелената олимпиада е най-мащабната екологична образователна инициатива. Тя се организира от 
Академика БГ за четвърта година, като във всяко издание участват близо 5000 деца от цялата страна. 
 
 
Източник: bamee.org 
 

Заглавие: 46 Национална Асамблея на Асоциацията AСЕКОБ в Девин 
Покана за участие в XLVI-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България 
(АСЕКОБ) 
 

Линк: http://www.bamee.org/index.php?id=202289 
 

http://www.bamee.org/index.php?id=202289
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Текст: Уважаеми колеги, 
Предстои провеждането на четиридесет и шестата Национална Асамблея на Асоциацията на еколозите от 
общините в България (АСЕКОБ). Тя ще се състои в периода 15 - 17 юни 2016 г. в гр. Девин, Хотел „Орфей“. 
Заповядайте на срещата в красивия родопски град за да дискутираме и коментираме както проблемите, 
така и успехите в нашата работа и да получим информация от колегите от МОСВ, ПУДООС, РИОСВ Смолян, 
НСОРБ, водещи експерти и фирми от бранша. 
За регистрация ползвайте следния линк: http://goo.gl/forms/KodPRnzMfO  
В приложен файл има официалната покана до общините. 
Предварителен Дневен ред на 46 Асамблея на АСЕКОБ - 
https://docs.google.com/document/d/1VM5TLOZllgkSEMDQ0sXF6gXzMurKRmumrmot6qqDiao/pub   
До скоро 
АСЕКОБ 
 
 
Източник: veliko-tarnovo.net 
 

Заглавие: Областта и т.г. ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно” на 4 юни 
 

Линк: http://veliko-tarnovo.net/novini/oblastta-i-t-g-shte-se-vklyutchi-v-kampaniyata-vda-iztchistim-
balgariya-zaednov-na-4-yuni.html 
 

 
 

Текст: През 2016 г. Областна администрация Велико Търново отново ще бъде партньор на bTV Media 
Group в най-мащабната доброволческа акция в България “Да изчистим България заедно”. Тази година 
най-масовото почистване у нас ще се осъществи на 4 юни в цялата страна. Решението за датата е 
продиктувано от желанието Световният ден на околната среда 5 юни да бъде посрещнат в по-чиста 
България. Всички общини на територията на Област Велико Търново са поканени да се присъединят към 
кампанията за почистване. 
От старта си през 2012 г. каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на повече от 1 209 675 
доброволци от цялата страна, сочат обобщените данни на областните администрации. За същия период, 
по данни на екоминистерството, в рамките на националното почистване на България са събрани 76 990 
тона отпадъци. 
През 2016 г. основният партньор на проекта „Да изчистим България заедно” – Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на 
околната среда, ще подкрепи усилията на всички доброволци, 265 общински и 28 областни 
администрации за участие в кампанията. Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които 

http://goo.gl/forms/KodPRnzMfO
https://docs.google.com/document/d/1VM5TLOZllgkSEMDQ0sXF6gXzMurKRmumrmot6qqDiao/pub
http://veliko-tarnovo.net/novini/oblastta-i-t-g-shte-se-vklyutchi-v-kampaniyata-vda-iztchistim-balgariya-zaednov-na-4-yuni.html
http://veliko-tarnovo.net/novini/oblastta-i-t-g-shte-se-vklyutchi-v-kampaniyata-vda-iztchistim-balgariya-zaednov-na-4-yuni.html
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с действията и начина си на мислене, могат да се превърнат от доброволци за един ден в неизменни 
посланици на идеите на кампанията. 
В следващите два месеца bTV Media Group и партньорите по проекта ще насочат усилията си към 
повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда, с приоритет на 
защитени територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие на България, както и 
към подобряване на информираността на хората по отношение на добрите практики и примери, свързани 
с намаляване на отпадъците. 
 
 
Източник: credobonum.bg 
 

Заглавие: "Книги за смет" и в град Варна! 
 

Линк: http://credobonum.bg/bg/news/1053/Knigi-za-smet-i-v-grad-Varna 
 

 
 

Текст: Кампанията „Книги за смет” се завръща в град Варна след три години отсъствие! Най-успешната 
инициатива, обединяваща отговорното мислене към околната среда и четенето ще се осъществи на 29 
май с подкрепата на общината. Локация пристанище Варна, социализираната част. 
При огромен интерес преминаха изданията на кампанията досега в София, Плевен и Велико Търново. В 
столицата бяха рециклирани над 5 тона и половина пластмасови отпадъци и раздадени близо 4500 книги. 
В Плевен участниците отново достигнаха до 2 тона и половина предадена за рециклиране пластмаса, 
подобен резултат както през 2015 г. Във Велико Търново обаче кампанията премина с двойно повече 
участници от миналата година, като опашката обикаляше през целия паркинг пред Mall Велико Търново. 
Организирано участие в инициативата взеха и възпитаниците от Националния военен университет „Васил 
Левски” в града, които предадоха 35 кг пластмасови отпадъци.  Двойно по-голямо от миналата година е и 
събраното количество пластмаса там, близо 2 тона. 
И през тази година много голям процент от участниците са деца, младежи и цели семейства. В 
кампанията по традиция участват и цели класове. Така например 3Б клас от 105 СОУ „Атанас Далчев” в 
София бяха събирали пластмасови отпадъци през цяла година и предадоха рекордните 31 килограма. 
Най-търсените книги през тази година са „Тайната градина” и „Макс и Мориц”, специално издадени за 
кампанията от организаторите издателство Smart Books и фондация „Credo Bonum”, с помощта на 
партньорите им от Българо-американска кредитна банка, Екопак България и общините Бургас, Велико 
Търново, Кюстендил и Варна. 
Книги за смет продължава на 14 май пред Пантеона в Бургас и на 22 май, за първи път, от 10 ч. в центъра 
на град Кюстендил. 
Подробности за инициативата може да следите в социалните мрежи, както и в сайта на Фондация “Credo 
Bonum”.  
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: "Книги за смет" се завръща 
Най-търсените книги през тази година са „Тайната градина” и „Макс и Мориц” 
 

https://www.facebook.com/knigizasmet/?fref=ts
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Линк: http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2016-04-26/knigi-za-smet-se-zavrashta 
 

 
 

Текст: Кампанията „Книги за смет” се завръща във Варна след три години отсъствие. Обединява 
отговорното мислене към околната среда и четенето ще се осъществи на 29 май с подкрепата на 
общината. Локация - пристанище Варна, социализираната част. При огромен интерес преминаха 
изданията на кампанията досега в София, Плевен и Велико Търново. В столицата бяха рециклирани над 5 
тона и половина пластмасови отпадъци и раздадени близо 4500 книги. В Плевен участниците отново 
достигнаха до 2 тона и половина предадена за рециклиране пластмаса, подобен резултат както през 2015 
г.  Най-търсените книги през тази година са „Тайната градина” и „Макс и Мориц”. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Дaнъчнитe дapихa вayчepи зa дpeхи нa млaдeжи oт дoмa „Пeньo и Мapия Вeлкoви“ 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/danatchnite-dariha-vautcheri-za-drehi-na-mladezhi-ot-
doma-penyo-i-mariya-velkovi.html 
 

 
 

Текст: Вeликoтъpнoвcкитe дaнъчни oт TД НАП дapихa вayчepи зa дpeхи oт пpecтижнa мoднa мapкa нa 
тpимa aбитypиeнти и нa пo-гoлeмитe дeцa oт дoмa „Пeньo и Мapия Вeлкoви“ в cтapoпpecтoлния гpaд. 
Дaнъчнитe ce включихa в cвeтoвнaтa ceдмицa нa peциклиpaнeтo. Свeтoвнo извecтeн мoдeн бpaнд пoдe 
тaзи гoдинa глoбaлнa инициaтивa, нapeчeнa World Recycle Week, c кoятo cи пocтaви зa цeл дa cъбepe 1000 
тoнa изнoceни и нeнyжни дpeхи в cвoитe 3600 мaгaзинa. Слyжитeлитe в TД НАП cъбpaхa 36 чyвaлa cъc 
cтapи дpeхи, cpeщy кoитo пoлyчихa вayчepи зa пaзapyвaнe c 15 % oтcтъпкa и ги дapихa нa дoмa „Пeньo и 
Мapия Вeлкoви“. Toзи жecт cтaнa чacт oт „Зeлeнaтa кaмпaния“ нa вeликoтъpнoвcкитe дaнъчни. 
Зa пъpвoтo тpимeceчиe нa тaзи гoдинa TД НАП пpeдaдe зa peциклиpaнe 275 килoгpaмa хapтия. 
Кaмпaниятa „Вceки лиcт хapтия e глъткa въздyх, нe гo изхвъpляйтe!“ дeйcтвa вeчe пeтa гoдинa нa 
тepитopиятa нa пpихoднoтo вeдoмcтвo кaтo чacт oт зeлeнaтa пpoгpaмa нa НАП и ce e дoкaзaлa кaтo 
ycпeшнa пpaктикa, кoмeнтиpa Елмиpa Кocтypкoвa, гoвopитeл нa TД НАП. 
Зa дa ce eлиминиpa хapтиeнaтa кopecпoндeнция мeждy oтдeлнитe звeнa, в пpихoднaтa aгeнция ce 
изпoлзвa изпoлзвa вътpeшнa eлeктpoннa cиcтeмa. Пpинoc в пecтeнeтo нa хapтия имaт и eлeктpoннитe 
ycлyги, кoитo пpeдлaгaмe нa клиeнтитe, нacъpчaвaмe и eлeктpoннaтa кoмyникaция c дaнъкoплaтцитe, 
пocoчи Кocтypкoвa. 
От 2 г. пpихoднaтa aдминиcтpaция във Вeликo Tъpнoвo e пocтoянeн блaгoтвopитeл в кaмпaниятa нa 
фoндaция „Идeя в дeйcтвиe“ cъc cъбиpaнeтo нa плacтмacoви кaпaчки. Зa пъpвoтo тpимeceчиe нa т.г. бяхa 
пpeдaдeни 35 кг, c кoeтo oбщият пpинoc нa НАП Вeликo Tъpнoвo към пeтнaдeceтия тoн кaпaчки нapacнa 
нa 310 кг. 

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2016-04-26/knigi-za-smet-se-zavrashta
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Зeлeнaтa блaгoтвopитeлнa кaмпaния „Кaпaчки в дeйcтвиe“ e в пoмoщ нa дeцa в нepaвнocтoйнo 
пoлoжeниe или лишeни oт poдитeлcки гpижa. Съc cpeдcтвaтa oт peциклиpaнeтo нa вceки тoн кaпaчки ce 
кyпyвaт eлeктpичecки ypeди зa дoмoвeтe. 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: 275 кг хартия предаде НАП – Велико Търново 
Продължава Зелената кампания и по събирането на пластмасови капачки 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/04/26/367987-275_kg_hartia_predade_nap_veliko_turnovo 
 

 
 

Текст: Вече четвърта година НАП провежда политика по околната среда, затова през 2013 г. бяха 
заложени мерки за отговорна работа, съобразена с опазването на климата. Целта е оптимизиране на 
използваните ресурси, намаляване на разходите и въвеждане на най-рентабилните от тях за намаляване 
на негативното влияние върху околната среда. 
От две години  приходната администрация във Велико Търново е постоянен благотворител  в кампанията 
на фондация „Идея в действие”. Служителите й събираха усилено и през зимата пластмасови капачки в 
големи туби от минерална вода. За първото тримесечие на 2016 г. бяха предадени 35 кг., с което общият 
принос на НАП В.Търново към петнадесетия тон  капачки нарасна на 310 кг. Капачки се събират на всеки 
етаж в НАП и се предават на куриер за рециклиране. 
Зелената благотворителна кампания „Капачки в действие” е в помощ на деца в неравностойно 
положение или лишени от родителски грижа. Със средствата от рециклирането на всеки тон капачки се 
закупуват електрически уреди за нуждаещи се домове за деца. 
Освен капачки, в приходната агенция се събира и употребявана хартия, която също се рециклира. За 
последните три месеца се отчетоха 275 кг. хартия. Хартиени отпадъци се събират на всеки етаж в 
специални пластмасови контейнери с нарочни стикери. Извозването им става периодично. Кампанията 
„Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” действа вече пета година на територията на 
приходното ведомство като част от зелената програма на НАП и се е доказала като успешна практика. 
За да се елиминира необходимостта от кореспонденция между отделните звена, в агенцията се използва 
вътрешна електронна система. Принос в пестенето на хартия имат и електронните услуги, които предлага 
приходната агенция за своите клиенти. Насърчава се и електронната комуникация с данъкоплатците. 
Внедряването на Система за управление на околната среда /СУОС/ е естествено продължение на 
екологичното поведение на агенцията. 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Бизнесът настоява такса смет да е само според обема отпадъци 
Предлага за снегопочистване и озеленяване да се плаща отделно, а не да е компонента 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/biznesat-nastoyava-taksa-smet-da-e-samo-spored-obema-otpadatsi-
news248544.html 
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Текст: Да се прецизира начинът за определяне на таксата смет и общинските съвет да нямат възможност 
да ползват при изчисляване на размера й да ползват друга основа освен количествата генерирани 
отпадъци. За това настояват от Българската стопанска камара в становище по промените в Закона за 
местните данъци и такси, чиято цел е да направи по-справедлива таксата смет на принципа 
"замърсителят плаща". 
Според бизнес организацията, даденото в проектозакона право на местната власт да използват и 
различна основа от обема на изхвърляните отпадъци ще "насочи усилията на общинските съвети към 
"аргументиране“ на "обективни обстоятелства“, като по този начин те ще се върнат към практиката за 
определяне на такса битови отпадъци по действащия сега порочен модел – на база данъчна оценка на 
имота или отчетната стойност на активите". 
Затова БСК настоява законопроектът да задължи императивно общините да изчисляват таксата смет само 
по количеството отпадъци. За по-лесно събиране на данни за изхвърляните боклуци камарата предлага 
да се върне отмененото през 1996 г. задължение при проектирането на нови жилищни и нежилищни 
сгради да се изграждат подземни общи помещения за временно съхранение на масово разпространени 
отпадъци. 
Организацията изрази подкрепата си за отпадането на такса смет за фирми, които имат сключени 
договори за обслужване с лицензирани за сметосъбиране и сметоизвозване оператори. 
Тя обаче смята, че е добре включените като компонента в таксата за смет разходи за снегопочистване и 
озеленяване да станат отделна такса, която да се използва целенасочено само за тези дейности. Това е 
по-прозрачният начин за отчетност и обществен контрол върху разходваните средства за снегопочистване 
и озеленяване. 
В такъв случай обаче основен проблем остава изборът на адекватна основа за определяне на подобна 
такса, тъй като поддържането на обществените територии е пряко свързано с обема и вида на 
третираните площи, вкл. наличната инфраструктура (жилища, пътна мрежа и т.н.) и интензивността на 
нейното използване (постоянно пребиваващи и приходящи лица, вкл. туристи и др.). В тази връзка, като 
компромисен вариант БСК предлага да бъде обсъдено използването на данъчната оценка или броя на 
ползвателите на имотите като основа за определяне на таксата/компонента за поддържане на местата за 
обществено ползване. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/04/27/2231094/namalyava-se-administrativnata-tezhest-za-
biznesa-s-otpadatsi.html 
 

 
 

http://focus-news.net/news/2016/04/27/2231094/namalyava-se-administrativnata-tezhest-za-biznesa-s-otpadatsi.html
http://focus-news.net/news/2016/04/27/2231094/namalyava-se-administrativnata-tezhest-za-biznesa-s-otpadatsi.html
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Текст: Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се 
намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в 
сектора. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Законопроектът предвижда да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се банкова 
гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни 
средства. Досега такова изискване в ЗУО не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната 
конкуренция. Освен това, при предварително третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество 
черни и цветни метали. 
Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, 
едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи 
имуществена санкция. 
Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговци или 
брокери, с което се отстранява пропуск в сега действащия закон. Допълват се и основанията за 
прекратяване на регистрацията като търговец или брокер. 
Промените в ЗУО създават условия за по-добро управление на отпадъците, а от там и до предотвратяване 
на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Въвеждат се разпоредби, 
свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват 
бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на 
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
 
 
Източник: plovdivnews.net 
 

Заглавие: В "Северен" най- активни в предаването на опасни отпадъци 
 

Линк: http://plovdivnews.net/plovdiv/26248-v-severen-nai-aktivni-v-predavaneto-na-opasni-otpadatzi 
 

 
 

Текст: Служители от администрацията на район „Северен” взеха участие в кампанията за предаване за 
последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в мобилен събирателен пункт, проведена 
вчера. 
Четири килограма фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) бяха предадени в 
мобилния пункт, ситуиран на кръстовището на ул.”Победа” и ул.”Димитър Стамболов”, в близост до 
автогара „Север”. 
Приемащите опасните отпадъци служители споделиха, че жителите на район „Северен” активно са се 
включили в инициативата и количествата предадени отпадъци тук е най-голямо, в сравнение с другите 
райони на града. 
Предимно гражданите предават лекарства с изтекъл срок на годност, както и живаксъдържащи уреди. 
Организатор на кампанията, която се провежда два пъти годишно е Община Пловдив, а отделянето на 
отпадъците с опасни свойства от общия поток битови отпадъци значително намалява риска за здравето 
на хората, риска от замърсяване на околната среда и риска от инциденти. 
Основните групи опасни отпадъци, които генерират домакинствата са : 
- Живак и живаксъдържащи уреди 
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- Маслени филтри, спирачни течности, антифриз 
- Лакове и бояджийски материали 
- Домакински препарати и химикали 
- Мастила и замърсени опаковки 
- Фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/ 
Освен провежданите кампании два пъти годишно в мобилните пунктове, гражданите могат да предават 
някои видове опасни, както и други разделно събрани отпадъци на площадките за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. В район „Северен” площадката се намира на 
ул.”Дилянка” №35. 
 
 
Източник: smolyandnes.com 
 

Заглавие: График за разделното събраните на отпадъци в Златоград 
 

Линк: http://www.smolyandnes.com/grafik-za-razdelnoto-sabranite-na-otpadatsi-v-zlatograd 
 

 
 

Текст: На 03.05.2016 г. (вторник), по график, се събират разделно събраните отпадъци от РАЙОН І-ви, 
включващ улиците: 
„Беловидово”, „Бреза”, „Крайречна”, „Родопи”, „Ропотамо”, „Росица”, „Хаджи Димитър”, „Хан Аспарух”, 
„Арда”, „Боровец”, „Васил Левски”, „Пенчо Славейков”, „Любен Каравелов”, „Люляк Орфей”, „Ангел 
Киряков”, „Бельо Златев”, „Бяло море”, „Връх Костадин”, „Заря”, „Разсечен камък”, „Тинтява”, „Яков 
Змейкович”, „Асен Шопов”, „Възраждане”, „Г.С.Раковски”, „Горски извор”, „Горски пътник”, „Диана”, 
„Кина и Никола Ефтимови”, „Костадин Фердинандов”, „Прогрес”, „Синчец”, „Стефан Караджа”, 
„Странджа”, „Дунав”, „Водолей”, „Тунджа”, „Христо Смирненски”, „Янтра”. 
Предават се САМО ПЪЛНИ И ДОБРЕ ЗАВЪРЗАНИ ЧУВАЛИ, които е необходимо до 9,00 ч. да бъдат 
поставени на достъпно място, от вътрешната страна на входа към имота. 
При обслужването ще се предоставят нови чували от вида, който сте предали. 
Информираме Ви, че Община Златоград ще води статистика на домакинствата ПРЕДАЛИ или НЕ разделно 
събрани отпадъци. Обобщената информация, в края на годината, ще бъде определяща за размера на 
такса битови отпадъци за 2017 г., като за домакинствата неучаствали в системата за разделно събиране на 
отпадъци, размерът на таксата ще бъде по-висок. 
 
 
Източник: radioblg.bnr.bg 
 

Заглавие: Физически лица отново ще могат да предават на вторични суровини битови отпадъци от 
метали 
Правителството прие поправки в Закона за управление на отпадъците: 
 

Линк: http://radioblg.bnr.bg/post/100686042/pravitelstvoto-prie-popravki-v-zakona-za-upravlenie-na-
otpadacite 
 

http://radioblg.bnr.bg/post/100686042/pravitelstvoto-prie-popravki-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadacite
http://radioblg.bnr.bg/post/100686042/pravitelstvoto-prie-popravki-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadacite
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Текст: Физически лица отново ще могат да предават на вторични суровини битови отпадъци от черни и 
цветни метали. Правителството прие поправки в Закона за управление на отпадъците.  
Екоминистърът Ивелина Василева обясни, че с поправката, която дава право на физическите лица да 
предават метални отпадъци, отново се отговаря на препоръка на Комисията за защита на конкуренцията. 
Поставя се обаче ограничение за възнаграждението:  
Едно лице в рамките на година може да получи заплащане за предаване на отпадъци не повече от 100 
лева, като разбира се се прилагат всички разпоредби за проследяване произхода на отпадъците, 
деклариране на произход и контрол върху операторите.  
Физическите лица ще могат да предават отпадъци само от бита, но не и от критичната инфраструктура:  
Стари тигани и тенджери могат да предават, но не може да си помисли за това да предава релси от 
железопътната инфраструктура, кабели от инфраструктурата, която е свързана с 
електроразпределението, мантинели, метални части от пътната инфраструктура, шахти. Това не е 
позволено. Ние подкрепяме и предложенията за промяна в Наказателния кодекс за криминализиране на 
тези нарушения, защото, знаете, че при подобни действия може да бъде заплашен животът и здравето на 
хората.  
Ако се приемат елементи от критична инфраструктура, операторите ще се лишават от разрешителни.  
Площадки за вторични суровини ще се разполагат само в промишлените зони на населените места, гласи 
друга поправка. 
 
 
Източник: parvomai.net 
 

Заглавие: Solar Impulse прелетял над зона с пластмасови отпадъци колкото континент 
 

Линк: http://www.parvomai.net/news/224431/Solar-Impulse-preletyal-nad-zona-s-plastmasovi-otpadaci-
kolkoto-kontinent 
 

 
 

Текст: Докато Solar Impulse 2 извършваше историческия си 62-часов полет от Хаваи до Калифорния без 
гориво, пилотът Бертран Пикард забелязва с очите си чудовищно количество пластмаса в океаните. 
Докато лети над Голямото тихоокеанско сметище Пикард изпраща съобщение в Туитър до Боян Слат – 21-
годишния основател и изпълнителен директор на The Ocean Cleanup. 
“Прелетях над зона с пластмасови отпадъци по голяма от континент. Трябва да продължим да 
подкрепяме поректи като Ocean Cleanup”, пише Пикард, позовавайки се на амбициозния проект на Слад 
за изчистване на океаните от пластмасови боклуци. 
Самият проект описва себе си като “първата в света реалистична концепция за почистване на океаните от 
пластмаса”. Той си спечели одобрението по света, подкрепа получи и самия Слат, бивш студент по 
аерокосмически технологии, който създава концепцията на едва 17-годишна възраст. 

http://www.parvomai.net/news/224431/Solar-Impulse-preletyal-nad-zona-s-plastmasovi-otpadaci-kolkoto-kontinent
http://www.parvomai.net/news/224431/Solar-Impulse-preletyal-nad-zona-s-plastmasovi-otpadaci-kolkoto-kontinent
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Пикард и Слат са срещнаха с медиите преди дни, докато задвижаният от слънцето самолет се отправяше 
на рискованото си пътуване. 
Сътрудничеството между пилота и младия изобретател не е изненада – и двамата използват иновативни 
технологии, за да насърчат опазването на планетата. 
Пикард и екипът на Solar Impulse планират да прелетят планетата, разчитайки само на енергия от 
слънцето, за да промотират екологичния транспорт и други подобни каузи. 
“Демонстрирахме, че е напълно възможно да се лети в продължение на много дни и нощи, че 
технологията е работи ”, каза другия пилот Андре Боршбърг. 
Той добавя, че новаторството трябва да продължи, за да подобри качеството на живота, така че в бъдеще 
да разчитаме на чисти технологии и възобновяема енергия. 
Слат и преди е обръщал внимание на необходимостта от почистване на океаните. 
“Океаните са най-важната животоподдържаща система на нашата планета”, каза той през 2014. “Те 
регулират климата и произвеждат кослород. Голяма част от биоразнообразието живее в океаните” 
The Ocan Cleanup използва масивна статична платформа и V-образни рамене, които пасивно улавят 
пластмаса, носена от вятър и океанските течения. Ако всичко върви по план, проектът ще стартира 
официално през 2020 година. Това ще е най-голямата носеща се по повърхността на океана структура. 
И двете страни участващи в проекта се изправиха през редица трудности. Преди пристигането си в 
Калифорния, самолетът Solar Impulse 2 бе приземен в Хавай за 9 месеца, за да бъде ремонтиран след 
рекордния си 5-дневен полет от Япония до Хаваите през юли. 
Въпреки детайлното проучване, състоящо се от 530 страници, някои критици и учени подлагат на 
съмнение идеята на Слат за механичния дизайн и екологичното въздействие. 
Въпреки това на вички ни е ясно, че природата се нуждае от всяка помощ, която би могла да получи – от 
ограничаване зависимостта ни от изкопаемите източници на енергия, до ограничаване на замърсяването 
с пластмаса. Близо 8 милиона кубични метра пластмасови отпадъци попадат в океаните всяка година. 
Замърсяването се влошава, тъй като употребата на пластмаса и пластмасови изделия се увеличава в 
развиващите се страни. 
Ново изследване на Университета в Делауеър твърди, че в океаните има много повече пластмаса, 
отколкото се предполага. 
Според ръководителя на изследването Тобиас Кукулка, турболенцията в океаните смесва пластмасата с 
други замърсители и ги завлича в дълбините. По тази причина изчисленията за количеството пластмаса, 
които вземат под внимание само тази част от материала плуваща на повърхността вероятно са погрешни. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Девет нерегламентирани сметища са почистили служителите на горското стопанство в 
Търговище 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100685750/devet-nereglamentirani-smetishta-sa-pochistili-slujitelite-na-
gorskoto-stopanstvo-v-targovishte 
 

 
 

Текст: Девет нерегламентирани сметища са почистили през последния месец служителите на 
Държавното горско стопанство „Търговище”, което е част от Североизточно държавно предприятие. 
Събрани са близо 400 чувала с отпадъци. Съвместно с работници от кметствата са почистени 
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микросметища край селата Стража, Черковна, Руец, Овчарово, Дългач, Надарево, както и терени в 
горските територии, стопанисвани от стопанството, край селата Александрово, Лиляк, Вардун и 
Пайдушко.Най-често замърсявания се констатират край горски пътища, пътища от републиканската пътна 
мрежа, граничещи с горски територии, в районите с чешми и обособените кътове за отдих, както и често 
посещавани от туристите места като защитената местност „Божур поляна” и защитената зона „Марина 
дупка”. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Изринаха незаконното сметище под Балдуиновата кула в Търново 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5457120 
 

 
 

Текст: Премахнато е незаконно сметище в местността Френкхисар във Велико Търново. Камарите със 
строителни и други отпадъци заемали над 600 квадратни метра под Балдуиновата кула на крепостта 
Царевец. В района се намира откритият преди година и половина Богородичен манастир от времето на 
Второто българско царство. През 2015 г. Община Велико Търново също финансира разкопките, а с 
решение на Общинския съвет бе гласувана сума в размер на 18 000 лева. В района работи екипът на 
археолога проф. Хитко Вачев. 
"Боклуците са изринати. Ограничен е и достъпът до района, за да не се допуска създаването на нови 
незаконни сметища в историческата местност", обясниха от общинската управа на старата столица. 
От кметството предупреждават, че люти глоби грозят недобросъвестните граждани, които не изхвърлят 
строителните отпадъци на отредените за това места. 
"Има обособено депо, което е в близост до село Леденик. За физически лица глобите са до 1000 лева, а за 
юридически - до 2500 лева, както гласи Наредбата за опазване на околната среда", припомнят от 
общинската администрация. 
 
 
Източник: mont-press.com 
 

Заглавие: Мъж влиза в затвора заради акумулатори 
 

Линк: http://www. 
/index.php?issue=322016&kind=&article=43132&rank=4&short=&numb=%C1%F0.%2032%20(2354),%20%E3
%EE%E4.%20%D5%D5VII,%2026%20-%2027%20%E0%EF%F0%E8%EB%202016%20%E3. 
 

 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5457120
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Текст: Районният съд в Монтана праща зад решетките изпечен крадец със 17 влезли в сила присъди. 
Престъплението, заради което този път ще влезе в затвора, е извършено през нощта на 12-и срещу 13-и 
февруари 2015 година от база на фирма “Пътинженеринг”, която се намира в землището на монтанското 
село Николово. Тогава Ц. А. Д. в съучастие със свой познат отмъкват 4 броя акумулаторни батерии по 170 
ампер часа (годни за експлоатация) и 8 броя бракувани акумулаторни батерии, всички на обща стойност 
1053.60 лева. Случаят не е маловажен, тъй като е извършен в условията на опасен рецидив. Ц. А. Д. е 
безработен, със завършен първи клас. Само четири месеца след кражбата на акумулаторите, в сила влиза 
поредната му присъда по друго престъпление. Предвид това, съдът бил длъжен да наложи общо 
наказание.  
Съучастникът му С. О. Г. е без никакво образование. Той е реабилитиран след присъда от 2004 година.  
Мъжете са разкрити “по горещи следи” за по-малко от 24 часа, след като акумулаторите били открити в 
пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в Монтана, на който били редовни клиенти. В 
хода на разследването като обвиняеми били привлечени четирима мъже, един от които е брат на Ц. А. Д.  
Братът няма нищо общо с кражбата, но при предаването на “стоката” Ц. А. Д. представил неговата лична 
карта, която взел по грешка и така го замесил, без да подозира. Впоследствие бил оневинен и четвъртият.  
Двамата фактически извършители се признали за виновни и делото е приключило по бързата процедура, 
като наказанията са намалени с една трета. Така съучастникът ще изтърпи осем месеца условно лишаване 
от свобода с три години изпитателен срок, а Ц. А. Д. вместо 4 години и 6 месеца ще лежи общо 3 години 
при първоначален строг режим, предвид съдебното му минало. Времето от задържането му се равнява 
на близо половин година и ще бъде приспаднато.  
Съдът е взел под внимание социалния статус на подсъдимия, тежкото му семейно положение и 
изразеното от него съжаление за извършеното. Тези обстоятелства не са счетени за изключителни 
смекчаващи отговорността му, предвид степента на обществената му опасност. 
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