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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов: Енергетиците имат подкрепата на МОСВ в преговорите по 

климатичните промени 

 
Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-energeticite-imat-

podkrepata-na-mosv-v-pregovorite-po-klimatichnite-promeni/ 
 

 
 

Текст: На предстоящата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН 

за изменението на климата в Катовице ще отстоявам позицията на правителството, че 

не трябва да има по-високи амбиции от досегашните. Това заяви министърът на 

околната среда и водите Нено Димов пред енергетици от КТ „Подкрепа“, които 

протестираха пред сградата на МОСВ.   

 

„От осем години говоря за това,  че трябва да сме много умерени в позицията си за 

климатичните промени и да внимаваме тя да не навреди повече, отколкото да 

помогне“, посочи министърът.  Той припомни, че на срещата на министрите на 

околната среда на 9 октомври в Люксембург категорично е защитил позицията, че не 

трябва да има по-високи амбиции от тези, които са в момента, че не трябва да има 

предоговаряне на каквито и да е условия за следващите 10 години, и че не трябва да 

имаме допълнителни плащания към други страни.  „Това е позицията, която предложих 

на Министерски съвет , която защити и премиерът на срещата на Европейския съвет 

миналия месец, и която ще защитаваме в Катовице. От самото начало сме заедно с 

Полша, защото те имат същите проблеми, които имаме и ние. За климатичните 

промени и за търговията с емисии в мое лице сте намерили подкрепа“,  увери 

министър Димов енергетиците. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Карлово, Вълчедръм и Якимово ще изграждат инсталации за отпадъци по 

ОПОС 

 
Линк: https://www.moew.government.bg/bg/karlovo-vulchedrum-i-yakimovo-ste-

izgrajdat-instalacii-za-otpaduci-po-opos/ 
 

 
 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-energeticite-imat-podkrepata-na-mosv-v-pregovorite-po-klimatichnite-promeni/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-energeticite-imat-podkrepata-na-mosv-v-pregovorite-po-klimatichnite-promeni/
https://www.moew.government.bg/bg/karlovo-vulchedrum-i-yakimovo-ste-izgrajdat-instalacii-za-otpaduci-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/karlovo-vulchedrum-i-yakimovo-ste-izgrajdat-instalacii-za-otpaduci-po-opos/
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Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р 

Емил Кабаиванов подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. 

Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите 

за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез 

въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране. 

 

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 

6500 тона годишно и ще обслужва близо 50 000 жители на територията на общината. 

Общият размер на инвестицията е над 4,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 

3,5 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца. 

 

Министър Димов подписа и с кметовете на Вълчедръм и Якимово Иван Барзин и Георги 

Георгиев договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени и биоразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. 

Съоръжението е с капацитет 2257 тона годишно и ще обслужва 12 500 жители. 

 

Проектът е на стойност 3, 3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява над 2,4 млн. лв. 

Срокът за приключване на проекта е 24 месеца. 

 

Успешното изпълнение на проектите ще доведе до намаляване на количеството 

депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им 

използване като ресурс. С днешните подписвания договорите по приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 28, на обща стойност на безвъзмездната 

помощ 222 млн. лв. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Столична община следи за нерегламентирано горене на отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/regions/stolichna-obshtina-sledi-za-nereglamentirano-gorene-na-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: В район "Възраждане"-СО приключи първата за сезона проверка за 

нерегламентирано горене на отпадъци на открито, както и на материали за 

отопление на твърдо гориво. 

От адрес ул. "Перник" № 144 бяха иззети и извозени един камион излезли от употреба 

гуми. 

На адрес ул "Ген. Цончев" 2 в ж.к. "Сердика" бяха извършени проверки какви материали 

се използват при отоплението на твърдо гориво. 

 

При проверката е съставен един акт за нарушение, връчени са две предписания и са 

наложени 3 глоби по 50 лева. 

https://news.bg/regions/stolichna-obshtina-sledi-za-nereglamentirano-gorene-na-otpadatsi.html
https://news.bg/regions/stolichna-obshtina-sledi-za-nereglamentirano-gorene-na-otpadatsi.html
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Проверката е във връзка с настъпващия зимен сезон и проблемите с качеството на 

въздуха, които причинява горенето на нерегламентирани материали. Предвижда се 

да се осъществява контрол през цялата зима. 

 

По инициатива на Столичната община се въведоха стандарти за въглищата и дървата. 

Те са разработени от Министерството на околната среда и водите. Целта е въглищата, 

които се продават на пазара, да са с по-ниско съдържание на пепел и сяра, а 

дървата - с ниски нива на влажност. 

Източник: Stolica.bg 

Заглавие: Крайният срок за такса смет според количеството отпадък от фирмите е до 

петък 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/krajniyat-srok-za-taksa-smet-spored-

kolichestvoto-otpadak-ot-firmite-e-do-petak/ 
 

 
 

Текст: От Столична община напомнят на фирмите, които искат през следващата 

година да плащат такса смет според количеството генерирани отпадъци, че крайния 

срок за подаване на декларации е петък. 

 

За да могат да плащат такса смет според генерираните количества отпадъци, 

фирмите трябва да подадат декларации в Дирекция “Икономика и търговска 

дейност” на Столична община до 30 ноември. Ако не направят това, през следващата 

година таксата им за смет ще е 10 промила върху отчетната стойност на имотите. 

 

Фирмите имат два варианта за отпадъците. Единият е да подпишат договор с 

общината по чл. 23 от Наредбата за местните такси за даден брой съдове за смет и 

ритмичност на извозването им на седмица. Цената на контейнер 1100 литра за 

следващата година е 1340 лв. с еднократно извозване на седмица. 

 

Вторият вариант е да се сключи договор по чл. 24 от Наредбата. Договорът е с 

компаниите за сметоизвозване. Дори и да изберат този вариант, пак трябва да изат 

подадени декларации до 30 ноември. 

 

Собствениците на жилища няма да има промяна в таксата смет. Тя ще е отново по 

1,6 промила върху данъчната оценка. Срокът за безлихвено плащане на последната 

вноска на таксата смет за гражданите е 30 ноември. Промяна в таксата смет ще има 

от 2022 г. 

 

От Столична община припомнят още, че на 31 октомври изтече крайния срок за 

безлихвено плащане на годишния данък сгради и данък МПС за граждани. Плащането 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/krajniyat-srok-za-taksa-smet-spored-kolichestvoto-otpadak-ot-firmite-e-do-petak/
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/krajniyat-srok-za-taksa-smet-spored-kolichestvoto-otpadak-ot-firmite-e-do-petak/
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на местните данъци и такси се прави в столичните данъчни отдели, без значение на 

какъв адрес е регистриран гражданина.Може да се плаща и по банков път. 

 

Източник: Profit.bg 

Заглавие: Евтино и ефикасно: как австралийски град се справя с боклуците 

 

Линк: https://profit.bg/svezho/evtino-i-efikasno-kak-avstraliyski-grad-se-spravya-s-

boklutsite/ 

 

 
 

Текст: Замърсяването на водоемите с пластмаса и други плаващи боклуци е все по-

голям проблем в глобален план. 

Това не само е опасно за хората, но и за дивата природа. За щастие, понякога най-

простите и най-лесни решения се оказват най-ефективни. 

Тази година целият свят научи името на австралийския град Куинана - и то заради 

добра новина. 

 

Местните власти поставиха дренажни мрежи, или така наречените "капани за боклук", 

за да се намали попадането на отпадъци във водоемите. Те са предназначени да 

спират замърсители и твърди отпадъци, които от населените места изтичат в 

природните резервати. 

 

Първоначално своеобразните "кошчета" са поставени на две тръби, които са 

разположени между жилищни и природни райони, съобщава BoredPanda. 

Те се оказват изключително ефективни по отношение на разходите, тъй като ръчният 

труд (работниците, използвани за събиране на боклука с ръце) е намален до 

минимум. Капанът е сравнително лесен за инсталиране и когато се напълни, се вдига 

с помощта на кран. 

 

Събраните отпадъци се транспортират в сортировъчен обект, където биологичните се 

превръщат в мулч (използван за покриване на почвата, за да се увеличи плодородието 

й), а останалите се разделят на рециклируеми или нерециклируеми. 
 

Жителите на града се радват, че мрежите са доказали, че са изключително успешен 

проект. Местната дива природа също се възползва от изобретението - животните не 

само обитават по-чист район, но боклуците не са опасни за тях, тъй като досега нито 

едно животно не е хванато в капана им. 

 

Местните власти пранират да инсталират още две допълнителни дренажни мрежи 

през 2019 г. Градът смята, че това е най-ефективният и рентабилен начин за запазване 

на чистото на водата от твърди отпадъци. 

 

https://profit.bg/svezho/evtino-i-efikasno-kak-avstraliyski-grad-se-spravya-s-boklutsite/
https://profit.bg/svezho/evtino-i-efikasno-kak-avstraliyski-grad-se-spravya-s-boklutsite/
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Само за четири месеца са събрани 815 кг боклук, отчитат местните, като се надяват, 

че и други населени места ще последват примера им. 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В ски зона Банско вече няма да се ползват пластмасови изделия за 

еднократна употреба  

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1913930 

 

 

 

Текст: В ски зона Банско вече няма да се ползват пластмасови изделия за еднократна 

употреба. Това е новата екологична инициатива на концесионера "Юлен" АД.  

 

От началото на зимен сезон 2018/2019, който ще бъде официално открит на 15 

декември, във всички заведения на територията на ски зона Банско пластмасовите 

бутилки се заменят със стъклени, пластмасовите чаши с картонени, сламките за 

еднократна употреба с бамбукови. Посудата за еднократна употреба като чинии, 

прибори и бъркалки ще бъде изцяло от биоразградими материали като картон, дърво 

или хартия, допълват от дружеството-концесионер. Дори това да оскъпява 

предлаганите стоки, крайната им цена за гостите на курорта засега остава 

непроменена.  

 

В рамките на екологичната стратегия на концесионера още през 2012 г. е внедрена 

системата за разделно събиране на опаковките в съгласие с българското 

законодателство, информират още от дружеството. Провеждат се ежегодно 

обучения на персонала, който се придържа стриктно към разпоредбите. В зоните 

около заведенията са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, 

които са ясно обозначени.  

 

Само за 2018-а година от "Юлен" са събрани и предадени над 1,3 тона пластмасови 

отпадъци на компетентните органи.  

Стопаните на ски зона Банско призовават гостите на курорта да избягват употребата 

на платмасови продукти за еднократна употреба и да ги изхвърлят единствено на 

определените за тази цел места. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Съдят рецидивисти, откраднали кабели за над 10 000 лева 

Линк: https://news.bg/crime/sadyat-retsidivisti-otkradnali-kabeli-za-nad-10-000-leva.html 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1913930
https://news.bg/crime/sadyat-retsidivisti-otkradnali-kabeli-za-nad-10-000-leva.html
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Текст: Съдят рецидивисти, откраднали кабели за над 10 000 лева. 

Днес Районната прокуратура в Стара Загора внесе в съда обвинителен акт спрямо 

четирима мъже - 45-годишния А.Ж., 26-годишния Г.Ж. и Ж.Ж. и С.Ж. на 27 и 25 години. 

Срещу тях е повдигнато обвинение, че в периода между януари и март тази година са 

откраднали 7 494 метра меден кабел на обща стойност 10 413 лева. Кражбата е 

извършена в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив чрез 

разрушаване и подкопаване на прегради с брадва и нож. Всички освен 27-годишният 

С.Ж. са били многократно осъждани за престъпления против собствеността. 

 

Установено е, че двама от подсъдимите са работили в предприятието, от което са 

откраднати кабелите, и са знаели, че в двора са се съхранявали 22 броя макари с 

навити на тях медни проводници. 

 

Мястото било оградено с метална мрежа. В началото на януари 2018 г. обвиняемите 

срязали с брадва металната мрежа, с която било заградено предприятието, и влезли 

в двора през направената дупка. Открили макарите и отрязали медните проводници, 

след което ги пренесли извън комбината. След като извлекли медта, я продали в пункт 

за изкупуване на черни и цветни метали. По същата схема четиримата извършили 

още 15 кражби на кабели до месец март. 

 

По делото са разпитани свидетели и са иззети веществени доказателства. 

Предстои Районен съд-Стара Загора да насрочи заседание. 


