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Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: 43% от туристите идват в България за слънцето и морето 
11 на сто - за балнео- и СПА туризъм 
 

Линк: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/11/05/43-ot-turistite-idvat-v-bylgariia-za-slynceto-i-
moreto.321082 
 

 
 

Текст: От туристите, които посещават България, 43 на сто идват за слънцето и морето, 11 на сто - за 
балнео- и СПА туризъм, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова днес на среща за 
представяне на инвестиционната програма "Минерални води" на Министерството на околната среда 
и водите /МОСВ/ с участието и на министър Ивелина Василева. 
СПА туризмът е на пето място, посетителите не са нито много, нито малко, а и всяка година се 
увеличават, но България е на второ място в Европа по минерални извори - 1600, затова 
предприемаме мерки за по-пълноценното оползотворяване на тези природни ресурси. 
"България има уникални природни дадености за развитие на СПА туризма, но все още не използваме 
максимално този ресурс в туристическия сектор“, посочи министърът на туризма. Към момента СПА 
отрасълът заема 5-о място в България като мотив на туристите за пътуване или има около 11% дял от 
общото предлагане. 
"Имаме 1600 минерални извори, което ни нарежда на второ място в Европа, и над 60 климатични и 
40 балнеоложки центъра“, допълни министър Ангелкова и акцентира, че за развитието на този 
потенциал е много важна инициативата на МОСВ и стартирането на националната програма. "Това е 
реална стъпка за удължаване на сезона, която може да даде реални резултати в много кратки 
срокове“, подчерта Николина Ангелкова. 
Министър Василева поясни, че МОСВ вече е открило програмата като пилотната схема с бюджет от 
3,5 млн. лв. Източник на средствата са ранните търгове с емисии на парникови газове.  
Срокът за подаване на проектните предложения е до 16 декември в НДЕФ, за оценяването им - до 
края на януари 2017 г., а за изпълнение - до края на 2017 година.  
Размерът на безвъзмездното финансиране по пилотната схема е 50 на сто от стойността на проекта, 
осигуряват се средства за покриване на лихвите по кредити, взети за изпълнението му. 
"Резултатите показват, че мрежата е силно амортизирана. Находищата на минерални води у нас, 
които са изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е 
въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега 
от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища, както и 37 находища, които са 
общинска собственост. Данните сочат, че до момента се оползотворяват под 20% от ресурса, като 
потенциалът е 3800 литра в секунда“, допълни министър Василева. 
Според анализа голяма част от общинската водопроводна и водопреносна мрежа е амортизирана и 
са нужни основни ремонти, подмяна и разширяване на мрежата. Подпомагането на общините за 
такива проекти ще повиши ползването на ресурсите от минерални води, което сега е под 25 на сто, 
каза Василева. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Козлодуй ще строи инсталация за компостиране на зелени отпадъци 
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Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/11/03/2856539_kozlodui_shte_stroi_instala
ciia_za_kompostirane_na/  
 

 
 

Текст: Козлодуй иска да изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Затова общината 
ще се включи в новата процедура на оперативна програма "Околна среда" за изграждане на 
инсталации за компостиране и предварително третиране заедно с общините от Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците – Оряхово. 
Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина 
Василева в община Козлодуй. Процедурата е с бюджет 169 млн. лв., за който могат да кандидатстват 
118 общини. 
Министър Василева посети два обекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС) – рекултивираното старо депо на Козлодуй на стойност 1, 
86 млн. лв. Възстановена е площ от 41 дка, които ще бъдат затревени и залесени със средства от 
ПУДООС до 2 юни 2018 г. 
През последните две години сме затворили 56 стари сметища в страната и сме рекултивирали 41, 
информира министърът, който инспектира още един обект, финансиран от ПУДООС с 2 млн. лв. – 
колектор на ул. "Георги Димитров". След изграждането му пътната настилка е напълно възстановена. 
Обектът ще бъде въведен в експлоатация на 16 ноември т. г. 
През 2014 г. беше изпълнен и проектът за водния цикъл на града, в който бяха вложени 19, 4 млн. лв. 
по Оперативна програма "Околна среда", изградени са 10 км канализация и 9, 03 км водопроводи.  
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Козлодуй ще строи инсталация за компостиране на зелени отпадъци  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4929 
 

 
 

Текст: Козлодуй ще участва в новата процедура на Оперативна програма „Околна среда“ за 
изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране заедно с общините от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Оряхово. Това стана ясно по време на 
посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева в община Козлодуй. 
Процедурата е с бюджет 169 млн. лв., за който могат да кандидатстват 118 общини. Козлодуй иска да 
изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 
Министър Василева посети два обекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС ) –  рекултивираното старо депо на Козлодуй на стойност 1, 
86 млн. лв. Възстановена е площ от 41  дка, които ще бъдат затревени и залесени със средства от 
ПУДООС до 2 юни 2018 г. 
Министър Василева похвали  общината за добрата работата. „През последните две години сме 
затворили 56 стари сметища в страната и сме рекултивирали 41“, отбеляза тя. Министърът 
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инспектира още един обект, финансиран от ПУДООС с 2 млн. лв. – колектор на ул. „Георги 
Димитров“. След изграждането му пътната настилка е напълно възстановена.  Обектът ще бъде 
въведен в експлоатация на 16 ноември т. г. 
През 2014 г. беше успешно изпълнен и проектът за водния цикъл на града, в който бяха вложени 19, 
4 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“. Извършена беше реконструкция на ПСОВ и бяха 
изградени 10 км канализация и 9, 03 км водопроводи. 
  
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Британците вече предпочитат собствени торби за пазаруване 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/10/07/2840007_britancite_veche_predpochi
tat_sobstveni_torbi_za/ 
 

 
 

Текст: Една година след въвеждането на цена за найлонови торбички във Великобритания, 
британците масово са свикнали да си носят собствени торби за пазар, показа проучване, цитирано от 
британския вестник "Гардиън". 
Девет от десет души обичайно или винаги си носят собствена чанта за пазар. За сравнение, преди 
въвеждането на цена за найлонова торбичка през октомври 2015 г. – това са били седем от десет 
британци. 
С днешна дата британското общество много по-силно подкрепя таксуването на найлоновите 
торбички.  
Броят на найлонови торбички, взети от супермаркетите и големите търговци в Англия, се е понижил с 
85% след промяната. 
Авторите на проучването на Университета в Кардиф смятат, че успехът на въведената задължителна 
цена за пликчетата за еднократна употреба предполага и успешното въвеждане на такса за чаши за 
кафе за еднократна употреба. 
"За мен беше впечатляващо, че ефектът от промяната е универсален - няма специфични тенденции 
във възраст, пол или доходи. Повечето хора са променили поведението си и са повишили подкрепата 
си за таксата за найлоновите торбички. Мисля, че това е важно", отбелязва един от водещите автори 
на изследването проф. Уоутър Пуртинга.  
Проучването показва, че промяната е повишила загрижеността на британците за околната среда. Те 
вече са по-отворени да подкрепят и други политики, свързани с намаляването на отпадъци, 
например въвеждане на цена за пластмасови бутилки. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: По-висока такса битови отпадъци предлага община Котел за 2017 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1619442 
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Текст: Да се повиши такса „битови отпадъци" предлага общинска администрация Котел. 
Увеличението на налога е залегнал в предложени промени на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци и такси на територията на община Котел. Те ще бъдат разгледани на сесия на 
местния парламент. 
Предлаганият размер на таксата за битови отпадъци за 2017г. е определен в съответствие с 
необходимите разходи за осигуряване услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. 
Тези разходи за 2017г. са в размер на 608 975 лв., като тяхното финансово обезпечение от събрани 
приходи от такса за битови отпадъци при запазване на нивото на размера на таксата ще бъде в 
размер на 296 492 лв., или 48,7 на сто от необходимите средства. Недостигът от 312 483 лв. следва да 
се да се осигури за сметка на общинския бюджет от други приходи. Това налага определяне на нов 
размер на таксата за битови отпадъци, както и нови цени на съдовете за смет. 
В тази връзка увеличението със девет на сто е съобразено с повишаване размера на отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци от 36.00 лв. за 2016г. на 47.00 лв. на тон за 2017г., 
повишаване разходите за поддръжка на автомобилите, поради това, че наличната автомобилна 
техника е остаряла и неефективна и увеличаване на разходите във връзка с транспортирането на 
отпадъците до депото в Омуртаг. 
През 2017 г. размера на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и предприятия 
ще се определя отново на база данъчните им оценки, като към 07 октомври 2016г. възлизат на 59 897 
640 лв. в т.ч. 54 720 607 лв. с пълно облагане и облог в размер на 180 578 лв.; 3 472 148 лв. с 
декларации, че имота няма да се ползва и облог в размер на 5 903 лв. и 1 704886 лв. имоти в 
извънстроителни граници и облог в размер на 2 898 лв. 
При увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за тях от 3 промила на 3,3 облога възлиза 
на 189 379 лв. С направените изменения на наредбата, сборът от всички облози ще възлиза на 377 
218 лв., при прогнозна събираемост от 85% очакваните приходи през 2017г. ще бъдат в размер на 320 
635 лв., а недостигът от 288 340 лв., ще се осигури за сметка на общинския бюджет от други 
общински приходи. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Крадец задигна кабел и вентилационни решетки 
 

Линк: http://62.138.7.133/article/277813 
 

 
 

Текст: Интересна кражба е била извършена във Видин вчера, съобщиха от Областната дирекция на 
МВР-Видин. 
Сигналът е бил подаден вчера от служител на електроразпределително дружество. Той съобщил, че 
са били откраднати 3.5 метра кабел, две метални врати, две вентилационни решетки и триполюсен 
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електрически прекъсвач от обект в северната промишлена зона в крайдунавския град.  
Предстои изясняване на стойността на откраднатото. Образувано е досъдебно производство.   
 
 


