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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов открива учебната година в 9 ФЕГ 
Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58948 
 

 
 

Текст: На 15 септември министърът на околната среда и водите Нено Димов ще участва в 
откриването на учебната година в 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. 
Събитието ще се състои от 10 часа. 
Министър Димов ще обяви началото на Зелената олимпиада, в която за поредна година ученици 
от  страната ще решават тестове на екологични теми. Тази година инициативата се съсредоточава 
върху две от приоритетните оси на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – „Води“ и 
„Натура 2000 и биоразнообразие“. През 2016 г. рекорден брой участници – над 7000, в различни 
възрастови групи, се състезаваха и демонстрираха знанията си в образователния конкурс. 
Поп изпълнителката Поли Генова, екопосланик на инициативата за Зелената олимпиада, ще 
поздрави учениците с песента „Моята природа“, специално подбрана за образователните 
инициативи на МОСВ. 

 
 
Източник: dnes.dir.bg 
 

Заглавие: НС: Такса смет ще се определя от количеството отпадъци 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/taxa-smet-26371880?nt=10 
 

 
 

Текст: Парламентът одобри размерът на таксата за битови отпадъци да бъде определяна главно на 
основа количеството битови отпадъци.  
Промените в Закона за местните данъци и такси, предложени от Министерския съвет, бяха одобрени 
на първо четене със 112 гласа "за" - ГЕРБ и "Обединени патриоти", 38 - "против" и 33-ма въздържали 
се.  
Според мотивите на МС принципът „замърсителят плаща“ представлява финансов стимул, както за 
лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират 
разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.  
Предлага се водеща основа за определяне размера на такса смет да бъде количеството на битовите 
отпадъци. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2019 година. 
В момента таксата за битови отпадъци се изчислява въз основа на данъчната оценка на имота, без да 
се обвързва с реално генерираното количество на отпадъците. 
По време на дебата в пленарна зала председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) 
заяви, че законопроектът предвижда по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат 
включени при определяне размера на таксата. 
Тя обясни, че една от целите е справедливото разпределение на таксата за битовите отпадъци. И 
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даде следните цифри - от 2010 г. до 2015 г. приходите от такса битови отпадъци са се увеличили от 
над 400 млн. на над 500 млн лв., в същото време се отчита намаление на генерираните отпадъци т.е. 
някъде, по думите й, има бъг в системата. 
С промените ще се сложи край на това, подчерта Стоянова.  
Според други данни, цитирани от нея, по рециклиране на опаковки сме на средните нива на ЕС, но по 
компостиране на отпадъците сме на последно място. 
План-сметката ще е унифицирана, регламентира още проектът. 
За прозрачност при определянето на разходите по нея е предложен ред за провеждането на 
обществено обсъждане преди одобряването, както и публикуване на обобщените данни от нея на 
интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република България 
- на годишна база.  
Предвижда се още проектът на решение за приемане на конкретните основи и проектът на доклад на 
вносителя преди внасянето им за разглеждане на заседание на общинския съвет да се публикуват на 
интернет страницата на общината за обществено обсъждане.  
По време на дебатите народният представител от БСП Дора Янкова обясни, че парламентарната 
група ще се въздържи или ще бъде против, защото кметовете предупреждават, че таксата смет ще се 
вдигне. 
Чух, че кметът на Димитровград е изчислил, че в селцата таксата смет ще се вдигне 10 пъти“, 
коментира Янкова. Тя се обърна към ГЕРБ и заяви, че са обещали данъците да не се увеличат, затова 
големият проблем, ако приемат промените чисто политически си е техен. 
„Предупреждаваме гражданите, че ще се увеличи такса смет, общините не са готови да създадат 
такава организация“, заяви още Янкова. 
Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова обясни, че общините трябва да бъдат по-гъвкави, като никой не ги 
задължава да приемат една основа за прилагане на мярката за такса смет и тя може да бъде и 
комбинация.  
„Необходима е сериозна подготовка на общините, в законопроекта е предвидена 1 година. Имаме 
призив от общините този срок да се удължи“, посочи Стоянова и допълни, че между четенията ще се 
разгледа това предложение и всякакви други конструктивни предложения по механизма за 
образуване на разходите в план-сметката от битови отпадъци.  
Манол Генов от БСП заяви, че вариантите, които се предлагат в законопроекта, не дават достатъчно 
светлина, а в оценката за въздействие няма реални данни.  
„Съгласен съм, че трябва да има механизми кметовете и общинските съвети да бъдат принудени така 
да бъде организирана работата, за да са заинтересовани от намаляване на депонираните отпадъци“, 
посочи той.  
Депутатът зададе въпрос на Менда Стоянова ако е кмет на Пловдив как ще преброи хората в кв. 
„Столипиново“, как ще определи размера на таксата и как ще я вземе. 
„Това е голям пропуск в закона, не може всички да плащаме, а някои да не плащат“, коментира 
Манол Генов.  
Александър Ненков от ГЕРБ посочи, че основната събирателна на законопроекта е реформа в този 
сектор. „Няма нищо по-важно от това да има прозрачност как се събира таксата смет и тя да бъде 
справедливо разпределена“, заяви той.  
Танер Али (ДПС) поиска минимум с година отлагане приемането на закона, тъй като общините са 
специфични сами за себе си. По думите му, най-малките общини ще плащат най-много за 
транспортиране на отпадъците, тъй като са най-далеч от сепариращите инсталации. От ДПС 
предложиха националното сдружение на общините да изработи чиста методика за класификация на 
общините, както при европроектите. 
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Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Нено Димов: Прокуратурата е сигнализирана за опасните отпадъци в Панагюрище 
Линк: https://btvnovinite.bg/article/bulgaria/neno-dimov-nalichieto-na-opasni-otpadaci-v-
panagjurishte-ne-e-propusk-v-zakonodatelstvoto.html 
 

 
 

Текст: Наличието на опасни отпадъци в Панагюрище не е пропуск на законодателството. Не 
случайно е сигнализирана прокуратурата, защото това е очевидно нарушение на закона. Това каза в 
предаването „Тази сутрин” министърът на околната среда и водите Нено Димов. 
"По стикерите, които видяхте, това са опасни отпадъци и те са забранени. Няма значение какъв вид 
са вътре. Този стикер индикира какъв е и той е забранен, така че това не е пропуск на 
законодателството, а трябва просто да се предприемат действия, за да се види тези отпадъци 
действително такива ли са".  
Министър Димов каза, че по време на проверката на Районната инспекция се е оказало, че целостта 
на опаковките не е нарушена. 
„Така, че в момента не е опасно, но като цяло това не може да бъде там и трябва да бъде изнесено. 
Другият въпрос е къде ще бъде изнесено. Транспортирането на опасни отпадъци има строг 
регламент, строг режим на контрол. Ако той е нарушен, това отново отива в сферата на 
криминалното”. 
„Ако те са били отпадъци, които са опасни, има много ясна нотификация от държавата, която ги 
изпраща. Всички държави, през които минават, и държавата в която стигат, и ако това го няма, а към 
днешна дата не са показани такива документи, означава криминално", каза още министърът. 
На въпроса трябва ли да има промяна в законодателството, за да не се допуска опасно производство 
в населено място, министърът заяви, че законодателството дава достатъчно много възможности това 
да бъде направено: 
„Дали през преценка на въздействие върху околната среда, дали през оценката за въздействието. 
Въпросът е тези закони да бъдат прилагани правилно от една страна, от друга страна – много 
важното е контролът. Тук е ясното разпределение между държавата, между общинските власти и 
прочие”. 
Преди две седмици bTV първа ви показа как на площадката на военно предприятие и в склад в 
Панагюрище, на метри от къщите, се съхраняват незаконно опасни отпадъци, химикали бои 
строителни материали варели с токсични и запалими отровни вещества. 
След разследването на bTV за опасни отпадъци в Панагюрище, регионалната екоинспекция даде 
собственика им на прокурор. 
Министър Димов коментира и недоволството в Нова Загора. Там 22 хиляди души са принудени трета 
година да живеят в ужасната миризма от завода за биогаз на входа на града. 
Във връзка със завода за биогаз министър Димов заяви, че това е едно много модерно производство, 
което решава сериозен екологичен проблем, превръщайки много сериозен отпадък в енергия. 
От друга страна обаче, той по никакъв начин не трябва да нарушава комфорта на хората, допълни 
министърът. Той каза, че там ще изпрати проверка. 
„По закон ние имаме определени вредни емисии, които следим във въздуха. В С. Труд те 
непрекъснато са следени през последните години и не се надвишават. Там не попадат обаче 
миризмите. 
Разбрах, че на 19-ти или на 20-ти Общинският съвет ще се събира да гледа този случай. Това е 
локален проблем, който трябва да бъде решен”. 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/sobstvenikat-na-opasnite-otpadaci-v-panagjurishte-otiva-na-prokuror.html
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Министър Нено Димов ще се включи в кампанията на bTV „Да изчистим България заедно”. Той каза, 
че ще чисти на морето на две горещи точки, а министерството по традиция ще бъде в Ловния парк. 
По думите му, ако през 2013 г. и 2014 г. са събирани почти около 25 000 тона, пред 2015 г. са 11 тона, 
през миналата година под 5 тона, което показва устойчива тенденция към намаляване на това, което 
се събира, т.е. към по-малко цапане. 
От една страна е по-добрата организация и изградените сметища, но много важно е това, което bTV 
прави – налагането на еволюционен подход за един проблем, който се развива и всяка година се 
образоваме как да бъде по-добре. 
 
 


