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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Експертен съвет в МОСВ обсъди мерки по изменението на климата 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/eksperten-suvet-v-mosv-obsudi-merki-po-izmenenieto-

na-klimata/ 

  
 

Текст: Представители на държавни институции, научни среди, неправителствени организации и 
бизнеса взеха участие в четвъртото заседание на Националния експертен съвет по изменение на 
климата, проведено на 17 октомври и ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите 
Атанаска Николова. 
Обсъден беше следващият етап от разработването на Националната стратегия за адаптация, 
финансирана по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 
действие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. По изпълнението на този 
проект МОСВ сключи споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги при 
подготовката на стратегията. Бяха представени два междинни доклада – единият описва 
моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на климата, другият 
дава основните констатации от проекта на секторните оценки. 
Експерти от Световната банка описаха разработването на  докладите и мерките за адаптация по 
сектори. Дискутирани бяха приоритетите при мерките и потенциални връзки между тях, както и 
междусекторни въпроси и предстоящи съвместни действия. 
Зам.-министър Николова отбеляза, че ще продължи търсенето на широко обществено участие при 
разработването на стратегията и ще се разчита на конструктивната и експертна оценка и на 
членовете на националния експертен съвет, за да бъде подготвен работещ и ефективен документ. Тя 
призова участниците в съвета да представят конкретни предложения и становища по докладите до 
31 октомври. 
 

 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Три общини не са изградили навреме регионални депа за отпадъци 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tri-obshtini-ne-sa-izgradili-navreme-

regionalni-depa-za-otpadyci-248577/ 

 
 

Текст: Три общини не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци, съобщи по време 
на годишната среща на местните власти министърът на околната среда и водите Нено Димов.  Вече 
са закрити 96 от 113-те общински депа, допълни още той, цитиран от пресцентъра на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
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Общинските депа трябва да бъдат закрити до края на 2017 година, за да избегне страната ни 
наказателна процедура от ЕС, пишат още от институцията. 
Министърът напомни, че от 2019 година влизат в сила нови европейски стандарти за битовите 
отоплителни уреди и трябва да бъде намерен механизъм за прилагането им у нас. Мерките са част от 
усилията за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. 
„Замърсяването на въздуха е от най-съществените проблеми и местната власт трябва да го приеме с 
необходимата сериозност“, изтъкна Нено Димов пред представителите на общините. Според него 
най-трудно при решаването на този казус е намирането на социално-икономически баланс. 
Две работни групи търсят мерки за намаляване на замърсяването от битовото отопление и от 
автомобилния транспорт. 
„Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на 
горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните уреди“, 
каза още Нено Димов. Конкретните решения ще бъдат взети след широка експертна дискусия на 
кръгла маса през ноември. 
Общините могат да ползват европейски средства за мерки, които ще доведат до намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух.  
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството отказва да измерва отново ски-зона Банско 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/20/3062772_ekoministerstvoto_otkazva_da_izmerva_otnovo_s

ki-zona/ 

 
 

Текст: Министерство на околната среда и водите не приема искането на природозащитници за ново 
измерване на ски-зона Банско с мотива, че го счита за неоснователно и нецелесъобразно. Това 
посочват от ведомството в отговор за "Дневник". 
Вчера от коалиция "За да остане природа в България" обвиниха ведомството, че прикрива нови 
нарушения на концесионера "Юлен" като позволява нови сечи заради укрепване на ски път. Става 
дума за разрешение за саниране на част от ски пътя от Бъндеришка поляна до Банско. Според 
природозащитниците това позволява да се изсече гора върху 528 кв.м. 
От ведомството смятат, че през последните седем години няма инвестиционни предложения, които 
да доведат до съществено изменение на площта на концесията. А през 2010 г. МОСВ са възложили 
геодезическо заснемане на обектите в обхвата на ски зоната. 
От МОСВ изтъкват, че на територията на ски-зона Банско незаконно строителство няма и всички 
обекти са разположени в границите на териториално устройствения план като се позовават на 
доклад на междуведомствена работна група от 2015 г. Документът на практика узаконява 
нарушенията на концесионера "Юлен". Проблемът с концесията на ски зоната в Банско е отпреди 
шест години, когато екоминистър Караджова призна, че концесионерът "Юлен" използва много над 
позволената му по договор площ в парк "Пирин". 
От МОСВ подчертават, че е невярно твърдението на еколозите, че въпросният ски-път от Бъндеришка 
поляна не е включен в концесионния договор. 
Какви са укрепителните дейности 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/neno-dimov-do-kraia-na-godinata-bylgariia-shte-zatvori-starite-smetishta-248426/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/18/3061963_prirodozashtitnici_obviniavat_ekoministerstvoto_che/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/18/3061963_prirodozashtitnici_obviniavat_ekoministerstvoto_che/
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"В конкретния случай не става дума за изграждане на нови обекти, а за укрепителни дейности, с 
които да се обезопаси откоса, заради опасност за преминаващите по ски-пътя от свличане на камъни, 
земни маси, дървета и коренища," обясняват от МОСВ и твърдят, че това е реализирано . 
Природозащитниците също смятат, че участъкът е опасен, но причината за това са именно 
неправомерни дейности на концесионера. 
"Предвидените укрепителните дейности се изразяват в заглаждане на горния ръб на склона в ивица с 
ширина 2-3 m чрез отнемане на надвисналата земна маса и отстраняване на дървета, от които 28 бр. 
подраст с диаметър до 14 cm, 9 бр. смърч и 6 бр. ела, в ивица с обща площ 528 m2, с цел да се 
освободи натоварването върху ръба на откоса. Всички предвидени дейности са допустими съгласно 
режимите, въведени със Закона за защитените територии, заповедта за обявяване на Националния 
парк и плана за управлението му" пишат в отговора си от екоминистертвото. 
"Целта на МОСВ и Дирекция "Национален парк "Пирин" е всички проблемни участъци да бъдат 
локализирани, а концесионерът да бъде задължен да предприеме необходимите укрепителни 
дейности за безопасността на посетителите." 
 
 

Източник: dir.bg 
 

Заглавие: Солени санкции за невярно подадени данни за такса смет 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/narodno-sabranie-taxa-smet-zamarsiteljat-plashta-26488494?nt=9      

 
 

Текст: Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местни данъци и такси, свързани с 
таксата за битови отпадъци.  
Проектът е внесен от Министерски съвет, а промените са свързани с таксите за битови отпадъци и са 
съобразени с принципа "замърсителят плаща".  
Прието бе водеща основа за определяне размера на такса смет да бъде количеството на битовите 
отпадъци.  
Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице ще се определя за календарна 
година.  
Намерението е да се стимулира разделното събиране, рециклирането и компостирането на 
отпадъци. 
План-сметката за годината вече ще е унифицирана за цялата страна. Тя ще се изготвя по образец и 
ред, определени с наредба на Министерския съвет. 
При деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от 
такса битови отпадъци, се налага глоба от 10 до 400 лв. и имуществена санкция в размер от 100 до 
3000 лв.  
С този закон, таксата за битови отпадъци ще се заплаща за извършвани от общината услуги на 
територията й. Видът им, както и честота на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, ще се 
определят със заповед на кмета на общината и ще се обявяват публично до 31 октомври на 
предходната година.  
Съгласно законопроекта кметът на общината е длъжен да организира събирането и поддържането на 
информация за броя на ползвателите на услугите.  
За неизпълнение на това задължение на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2500 лв. за 
всяка година, за която липсва тази информация.  
 

http://dnes.dir.bg/news/narodno-sabranie-taxa-smet-zamarsiteljat-plashta-26488494?nt=9
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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.  
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. 
Сдружението на общините настоя наскоро един от начините за формирането на такса смет в 
общините да става на база разгърната площ и това да бъде заложено в закона.  
 

http://dnes.dir.bg/news.php?id=26371880&nt=14
http://dnes.dir.bg/news.php?id=26480208&nt=14

