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Източник: МОСВ 

Заглавие: Зам.-министър Николова участва в конференцията за климата в Катовице 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-

konferenciyata-za-klimata-v-katovice/ 

 

 

Текст: Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ръководи 

българската делегация по време на втората част от Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР 24) в Катовице, Полша. 

В Катовице се провежда и 14-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от 

Киото (CMP 14) и 3-та сесия на Първата среща на страните по Парижкото 

споразумение (CMA 1.3). 

 

COP 24 е най-важната конференция след Париж. Основната цел е да се приемат 

правилата за привеждане в действие на Парижкото споразумение. Те трябва бъдат 

стабилни, достатъчно ясни, прозрачни и приложими за всички. Прилагането им ще 

позволи доброволните цели на държавите да се трансформират в реални действия, 

както и да се проследи, съпостави и оцени тяхното изпълнение и ефективност. 

 

Заключителните преговори, които се провеждат през тази седмица, са насочени към 

финализиране на чувствителните въпроси, предимно свързани с финансиране за 

развиващите се държави, системата за докладване и отчитане, глобалния преглед на 

споразумението. Финалните текстове ще влязат в набора от решения на COP24. 

 

В рамките на форума зам.-министър Атанаска Николова проведе двустранни срещи 

с изпълнителния секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 

Патрисия Еспиноза, на която беше обсъден ходът на преговорите. Състоя се и среща 

със Славомир Мазурек, зам.-министър на околната среда на Полша, на която бяха 

обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани с опазване на чистотата на въздуха, 

визията на Европейската комисия за дългосрочна нисковъглеродна стратегия на ЕС до 

2050 г. и стратегиите за адаптация на двете държави. Зам.-министър Атанаска 

Николова се срещна и с български представители на неправителствения сектор, 

участници в Конференцията. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Спират обслужването на контейнерите за растителни отпадъци в 

“Коматево“ и “Прослав“ 

 

Преустановяването е временно и ще бъде подновено през пролетта 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-konferenciyata-za-klimata-v-katovice/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-konferenciyata-za-klimata-v-katovice/
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 Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/spirat-obsluzhvaneto-konteinerite-rastitelni-

otpadatsi-125186/ 

 

 
 

Текст: Община Пловдив уведомява жителите на кварталите „Коматево” и „Прослав“, 

че във връзка с настъпването на зимния сезон  и намаляване на количеството 

растителни отпадъци, което се генерира, временно се преустановява обслужването 

на кафявите контейнери за растителни отпадъци, считано от 01.01.2019 г. 

 

Препоръчително е всяко домакинство, което притежава индивидуален кафяв 

контейнер, да се погрижи за него, като го прибере и съхранява до подновяване на 

услугата през пролетта, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани 

чрез средствата за масово осведомяване. 

 

Община Пловдив напомня на всички, които се отопляват с твърдо гориво през зимния 

сезон, че е забранено изхвърлянето на сгурия в контейнерите за битови отпадъци и в 

тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което би довело до запалване на 

отпадъците и контейнерите. Освен нанасянето на значителни материални щети, се 

замърсява околната среда и има риск за сградите, които се намират в близост до тях. 

Във връзка с това Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община 

Пловдив призовава гражданите да сигнализират на тел. 6111 –  Пловдивски общински 

инспекторат, в районните полицейски управления или на тел. 112 – за спешни 

повиквания,  при всеки случай на злонамерени действия срещу контейнерите. На 

нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Пловдив. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: „Златни пясъци” затъва в боклук през лятото, жалват се хотелиери   

 

„Един 4-звезден хотел с 400 места за настаняване да декларира 3 кофи по 240 литра. 

Е, как няма да бъдат препълнени”, коментира в отговор общински началник  

 
Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/zlatni-piasyci-zatyva-v-bokluk-

prez-liatoto-zhalvat-se-hotelieri-2137125 
 

 
 

Текст: През последния туристически сезон в „Златни пясъци” е имало дни, в които 

курортът е бил затънал в боклук. В резултат през изминалото лято е имало редица 

https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/spirat-obsluzhvaneto-konteinerite-rastitelni-otpadatsi-125186/
https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/spirat-obsluzhvaneto-konteinerite-rastitelni-otpadatsi-125186/
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/zlatni-piasyci-zatyva-v-bokluk-prez-liatoto-zhalvat-se-hotelieri-2137125
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/zlatni-piasyci-zatyva-v-bokluk-prez-liatoto-zhalvat-se-hotelieri-2137125
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оплаквания от туристите. Това става ясно от писмо на хотелиери в курорта до кмета и 

председателя на Общинския съвет, разгледано на днешното заседание на правната 

комисия към местния парламент. 

 

Според Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците, за развитие на "Златни 

пясъци" през последната година се наблюдава неспазване на честотата на 

сметосъбиране и сметоизвозване, определена със заповед на кмета. През 

последния сезон в „Златни пясъци” имаше намален брой контейнери, както и масово 

премахване на кошчета от алеите на комплекса.  

 

„Не се спазва часовият график за сметоизвозването от фирмата. Причината е 

липсата на машини и човешки ресурси, както те признаха в впоследствие. Има и 

намаляване на кошчетата, в които гостите на комплексите трябва да си изхвърлят 

отпадъците. Всичко това създава много лош имидж на комплекса. Освен 

замърсяване, това е предпоставка и зарази”, изтъкна пред съветниците Милчо 

Ставрев, член на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в „Златни пясъци” и „Св. Св. 

Константин и Елена”. 

 

Хотелиерите предлагат изменение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като се даде 

възможност фирмите да бъдат освобождавани от такси смет, ако не са доволни от 

качеството на услугата и всеки да може да сключва договори са обслужване с 

лицензирани фирми. 

 

За пример се дават София, Добрич и Аксаково, където за определяне на такса битови 

отпадъци за нежилищни имоти на предприятия е дадена възможност за пряко 

договаряне с фирми, извършващи услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.   

 

Освобождаването от таксата няма как да стане в пълен размер, тъй като хотелите 

дължат такса за поддържане чистотата на територията за общо ползване, обясни 

Николай Бонев, шеф на общинска дирекция „Местни данъци”. Масово голяма част от 

хотелите декларират съдове за смет за 3-4 месеца съдове в годината, като така 

плащат около 1/3 от годишната такса. 

 

Бонев изтъкна и практиката някои хотели да декларират доста по-малко от 

необходимите съдове за смет. „Един 4-звезден хотел с 400 места за настаняване да 

декларира 3 кофи по 240 литра. Е, как няма да бъдат препълнени”, коментира 

общинският началник.  

 

Председателят на правната комисия Христо Атанасов предложи казусът първо да 

бъде разгледан от комисиите „Благоустройство и комунални дейности”, „Туризъм, 

търговия и рекламна дейност” и „Финанси и бюджет”, и след това предложенията за 

нормативни промени да бъдат предложени на вниманието на правната комисия. 

 

Съветниците разгледаха и колективна жалба срещу извършване на вулканизаторска 

деност на ул.”Княз Ал. Батенберг”. Съседи се жалват, че дейността се извършва 

незаконно  в една от мазите на жилищна сграда на номер 19 и непосредствено 

разположения на отсрещния тротоар гараж на номер 14, които нямат статут на 
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работилница. Не се спазват изискванията за опазване на околната среда, шум и 

вибрации, както и няма възможност за изхвърляне на отпадъци. 

 

Същите се съхраняват в гараж на отсрещния тротоар и в двора на жилищната сграда, 

без да се изхвърлят с години. Дейността се извършва непосредствено на улицата, на 

тротоара, който непрекъснато е зает от автомобили (клиенти на вулканизатора).  

 

Проблемът е от много години. Съхраняването на стари автомобилни гуми създава 

неприятна миризма и е предпоставка за пожар.  Занаятчията крещял и обиждал всеки 

гражданин, който се опита да паркира на определените места. 

 

Веднъж дори налетял на бой. Чукане и блъскане продължава да се чува по всяко време 

на денонощието, се посочва в жалбата. Тя е подкрепена от 10 подписа на съседи. 

Освен до Общинския съвет, е адресирана и до РИОСВ, РЗИ, РДНСК, НАП, Пожарната, 

Първо РПУ и Общинска полиция.  

 

Жалбата срещу въпросния гумаджия е втора, като след първата му е бил съставен акт 

за установено административно нарушение. Премахнати от платното са били 

автомобилните гуми и торбите с пясък, с които вулканизаторът пазел места за 

клиентите си, обясни представител на общинската администрация. 

 

Стана ясно още, че в момента се проверява обстойно статутът на помещенията - дали 

отговарят на съответната дейност, както и дали вулканизаторът има документи за 

търговска дейност.  

 

Източник: Днес 

 
Заглавие: Кражба на жици остави без ток 12 хил. столичани 

 

Запален е бил колектор в района на бул. Сливница 

 

Линк: https://www.dnes.bg/sofia/2018/12/14/krajba-na-jici-ostavi-bez-tok-12-hil-

stolichani.396523 

 

 
 

Текст: Умишлен палеж в колектор в района на бул. Сливница в София, предизвикан 

при опит за кражба, остави без електрозахранване късно снощи 12 600 клиенти на ЧЕЗ 

Разпределение в шест столични квартала, съобщиха от дружеството. Засегнати са 

били домакинства и стопански потребители в Захарна фабрика, Илинден, Св. 

Троица, Западен парк, Фондови жилища и Банишора, съобщи БТА. 

 

Екипите на ЧЕЗ Разпределение са констатирали употребата на запалителни средства 

в колектора и щети по кабели на дружеството. Един от повредените кабели е 110 kV, 

https://www.dnes.bg/sofia/2018/12/14/krajba-na-jici-ostavi-bez-tok-12-hil-stolichani.396523
https://www.dnes.bg/sofia/2018/12/14/krajba-na-jici-ostavi-bez-tok-12-hil-stolichani.396523
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положен само преди две години. От ЧЕЗ Разпределение са създали организация за 

алтернативно захранване на засегнатите клиенти до отстраняване на повредите. 

 

"Имаме опит с подобни умишени пожари. Те се извършват с цел изключване на 

електрозахранването, осигуряване на възможност за обелване на кабелите, сваляне 

на медния им екран и предаването му в пунктове за изкупуване на цветни метали", 

обяснява Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение 

България.  

Той отбелязва, че кабелите, които се полагат в последните години, са създадени по 

съвсем нова технология и не съдържат мед.  

"Докато няма стриктно законодателство в тази посока обаче, подобни набези ще 

продължат и ще създават дискомфорт на хората", смята Станчев. 

 

От ЧЕЗ Разпределение са взели всички възможни мерки за защита на колектора, като 

са осигурили и охрана чрез заплащане на външна фирма. Дружеството разчита на 

компетентните органи за изясняване на обстоятелствата около инцидента и 

установяване на нарушителите и се надява със съдействието на отговорните 

институции да се преустановят посегателствата по електроенергийната 

инфраструктура. 

 

 


