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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Живков откри 50-ото регионално депо за битови отпадъци 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57851 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда Красимир Живков и кметовете на общините от 
региона за управление на отпадъците Златица – Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон 
и Копривщица, откриха днес новото депо за неопасни отпадъци. То е сред приоритетите на 
Националния план за управление на отпадъците. 
Регионалното депо за регион  Златица е 50-ото въведено в експлоатация на територията на страната 
и 5-ото за Софийска област след Ботевград, Костинброд, Горна Малина и Самоков. Депото включва 3 
клетки, а максимално разрешеният му капацитет е 157 970 тона. Изграждането му е финансирано със 
средства от ПУДООС и държавния бюджет. 
Зам.-министър Живков предупреди, че общините трябва да подготвят проекти за рекултивация на 
старите общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57836 

 
 

Текст: Европейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна 
мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на 
мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните 
власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните 
мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата. 
Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и 
въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим 
пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн 
платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и 
подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме 
заедно мобилността си. 
https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk 
Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително 
въздействие върху градовете: всяка обща кола, например, намалява трафика с приблизително 15 
лични автомобила. Споделянето ни позволява и да смесваме видовете транспорт по-лесно. 
Шофиране, колоездене, обществен транспорт – всичко е възможно, когато споделяме. 
Включете се в Европейска седмица на мобилността 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk
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Повече информация ще намерите на: 
https://www.mobilityweekbg.com/ 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В резерват „Пясъчната лилия“ РИОСВ – Бургас започва поддържащи дейности 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57839 

 
 

Текст: РИОСВ – Бургас започва изпълнение на поддържащи дейности, заложени в утвърдения от 
министъра на околната среда и водите План за управление на поддържан резерват „Пясъчната 
лилия“ в местността Каваците край Созопол. През юли и септември ще се отстраняват неместни и 
рудерални видове и храстови микрогрупировки, нехарактерни за дюнните природни местообитания. 
Ще се извърши цялостна подмяна на оградата и информационните табели. 
Ръчното отстраняването на растителността ще се извършва периодично, за да се осигури достатъчна 
площ за разселването на пясъчната лилия. Ще бъдат отстранени храсти къпина, шипка, смокиня, 
слабителна зърника и плевели като троскот, щир, глухарче, тученица, бабини зъби и др. 
Пясъчната лилия (Pancratium maritimum) е многогодишно луковично растение, обитаващо 
крайбрежни пясъци и дюни. Някои от субпопулациите са многочислени, но като цяло видът в 
страната е представен от ограничен брой индивиди, поради което е защитен от Закона за 
биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на Република България. През летните 
месеци цъфтящите цветове могат да се видят по крайбрежните дюни. Размножава се предимно 
вегетативно, но и със семена, които след разпукване на кутийките се ръзпръскват от вятъра. Поради 
изключителната си красота и приятен аромат, напомнящ ванилия, пясъчната лилия е наричана още 
Царицата на цветята или Морски нарцис. 
Поддържаният резерват „Пясъчната лилия“ е с най-малка площ от всички резервати в страната. За 
успешното разселване на пясъчната лилия в резерватната територия е необходимо тя да се запази от 
утъпкване.  В тази връзка ще бъдат подменена изцяло оградата и информационните табели на 
резервата. 
Дейностите се финансират от ПУДООС към МОСВ. 

 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Монбат придобива две германски компании за литиево-йонни батерии  
Групата планира да инвестира над 5 млн. евро през следващите две години в ново модерно 
оборудване 
 

Линк: http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-300-000-

%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2/ 

https://www.mobilityweekbg.com/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

 
 

Текст: 317 проверки на 242 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Варна през юни. Това 
съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от пресцентъра на екоинспекцията. За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 108 предписания. Издадени са 26 наказателни постановления за 
налагане на имуществени санкции в размер на 32 125 лв. Съставени са 5 акта за нарушения на 
екологичното законодателство, допълниха от институцията. 
Постъпилите в РИОСВ – Варна суми от санкции са 297 419 лв. От тях 237 935 лв. ще бъдат преведени 
на общините: Варна – 93 лв., Генерал Тошево – 468 лв., Девня – 227 276 лв.у Добрич – 96 лв., Добрич-
селска – 571 лв., Долни чифлик – 1538 лв., Каварна – 2932 лв. и Провадия – 4958 лв. Средствата 
трябва да бъдат използвани за реализирането на екологични проекти. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Въвеждат принципа „замърсителят плаща“ в таксата за битови отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/vyvezhdat-principa-zamyrsiteliat-plashta-v-

taksata-za-bitovi-otpadyci-2036389 

 
 

Текст: Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ). Предложените промени целят справедливо определяне на таксата за битови 
отпадъци, реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, както и въвеждане на единна 
методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци, осигуряване 
на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на обществени консултации при 
определянето на разходите, формиращи таксата, както и опазване на околната среда, съобщиха от 
правителствената пресслужба.   
Законопроектът ясно дефинира разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне 
размера на таксата. Предложени са норми, които да гарантират, че финансираните за сметка на 
други източници разходи не участват при определяне размера на таксата за битови отпадъци. 
Установяването на по-ясни правила цели гарантиране на спазването на законовите принципи за 
възстановяване разходите по предоставяне на услугите и за справедливо определяне размера на 
таксата. 
 Предвидено е водеща основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци да бъде 
количеството на битовите отпадъци, като е необходимо местните власти да предприемат адекватни 
мерки за реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Установяването в закона на 
основите за разпределяне на разходите следва да улесни общинските съвети при осъществяване на 
техния избор в съответствие с принципите на ЗМДТ. 
 Използването на основи, различни от количеството битови отпадъци, е предложено да бъде 
поставено под условие, предвид което останалите основи няма да са алтернатива на водещата 
основа и изборът им следва да бъде допълнително мотивиран. В проекта са предложени следните 
видове основи: 
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- за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране – индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително 
чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, 
определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите 
отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота;  
- за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – индивидуално 
определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена 
вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното 
транспортиране; брой ползватели на услугата в имота;  
- за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
и селищни образувания в общината – брой ползватели на услугата в имота; разгъната застроена 
и/или незастроена площ на недвижимия имот. 
При определянето на разходите по план-сметката е предложен ред за провеждане на обществено 
обсъждане преди одобряването й, както и публичност на обобщените данни от нея. 
Предвидена е също така публичност и прозрачност по отношение на проекта на решение за 
приемане на конкретните основи, информацията и данните за одобрените план-сметки, отчетените 
разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година, 
както и приетите основи за определяне на таксата за битови отпадъци за текущата година. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Конкурс търси най-красивите снимки от Балканския Зелен пояс 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/72920 

 
 

Текст: Сдружение „Зелени Балкани“ организира фотоконкурс „Балкански Зелен пояс 2017“. 
Желанието на организаторите е да разкрият красотата на тази зона от природата у нас. 
Европейският Зелен пояс е паневропейски екологичен коридор с дължина около 12,5 км по 
протежение на бившата „Желязна завеса“ – от Баренцово море на север до средиземноморския юг 
на Европа. Той е известен с това, че съхранява изключително биологично разнообразие. Балканският 
Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 
страни. 
Конкурсът е отворен за всички, които са посетили българската част от Балканският зелен пояс, и 
самите снимки трябва да са оттам. Конкурсът се провежда в три категории: за деца (под 18г.), за 
любители и з професионалисти. Срокът за участие е 15 юли 2017 г. 
Награди 
1-ва награда в категория професионалисти: фотоалбум „Магията на Поморийско езеро“. 
1-ва награда в категория деца (до 18 години): пъзел „Магията на поморийско езеро“ и 
„Приключенията на червеногушата гъска Брент“ 
1-ва награда в категория любители: фотоалбум „Червеногушите гъски“ 
Тримата победители в категориите ще получат и „Определител на птиците на Поморийско езеро“. 
Победителите ще бъдат обявени на 15 септември 2017 г., а снимките-победители ще бъдат обявени 
на сайта на „Зелени Балкани„. Авторите на избрните снимки ще вземат участие в международния 
конкурс „Балкански зелен пояс 2017“. 

http://www.greenbalkans.org/

