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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 

2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-

dopulnenie-na-naredba-1-ot-4-yuni-2014-g-za-reda-i-obrazcite-po-koito-se-predostavya-

informaciya-za-dejnostite-po-otpaducite-kakto-i-reda-za-vodene-na-publichni-registri/ 

 

 
 

Текст: Изменението на наредбата цели въвеждане на образци и създаване на ред за 

ежегодно докладване на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да 

бъдат отпадъци през предходната година, както и на количествата и видовете 

странични продукти, образувани през предходната година, и дейностите, за които са 

реализирани, в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от Закона за 

управление на отпадъците. 

 

С изменението на наредбата се въвеждат мерки на за прилагане на Регламент (ЕС) 

2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008, приложим от 1 януари 2018 година, в частност 

относно необходимостта от създаване на регистри от страна на операторите на 

съоръжения, извършващи временно съхранение на отпадъци от живак; операторите 

на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, солидифициране 

на отпадъци от живак и икономически оператори в определени промишлените 

сектори, генериращи отпадъци от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852. 

 

С оглед отразяване на влезли в сила изменения на Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства, с проекта на наредба се осигурява 

предоставянето на информация за излезлите от употреба моторни превозни 

средства от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 

3,5 t (M2, M3, N2 и N3, съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата). 

 

Не на последно място, изменението на наредбата цели облекчаване на 

административната тежест посредством прецизиране на разпоредбите относно 

начина на водене на отчетност, по-конкретно относно възможността за коригиране на 

данни, които вече са въведени в отчетните книги. 

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен 

адрес: ya.dragotinov@eea.government.bg в срок до 04.03.2019 г. 

Източник: Столица 

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-1-ot-4-yuni-2014-g-za-reda-i-obrazcite-po-koito-se-predostavya-informaciya-za-dejnostite-po-otpaducite-kakto-i-reda-za-vodene-na-publichni-registri/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-1-ot-4-yuni-2014-g-za-reda-i-obrazcite-po-koito-se-predostavya-informaciya-za-dejnostite-po-otpaducite-kakto-i-reda-za-vodene-na-publichni-registri/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-1-ot-4-yuni-2014-g-za-reda-i-obrazcite-po-koito-se-predostavya-informaciya-za-dejnostite-po-otpaducite-kakto-i-reda-za-vodene-na-publichni-registri/
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Заглавие: Председателят на екокомисията: София е подготвена и работи за 

кръговата икономика  

 

Линк: https://stolica.bg/mestna-politika/predsedatelyat-na-ekokomisiyata-sofiya-e-

podgotvena-i-raboti-za-kragovata-ikonomika 

 

 

Текст: Лорита Радева участва във форума „Кръговата икономика в градовете“ в 

София, заедно с представители на водещи общини в България Столична община 

депонира през 2017 г. само 16% от битовите отпадъци на града, произвеждаме 

модифицирано гориво РДФ, компост, електро и топлоенергия и реализираме 

приходи от допълнително отделени рециклируеми отпадъци. Това каза общинският 

съветник и председател на екокомисията в СОС Лорита Радева на срещата, която се 

провежда в София по проект „Кръговата икономика в градовете“ comment 0 visibility 

495 access_time 30/11/2018 Местна политика Със заря запалиха Коледната елха в 

София (СНИМКИ) Освен столицата в проекта участват и водещи общини от страната 

и организации в Европа. Това е една от най-големите инициативи в ЕС за климатични 

иновации - Climate-KIC. В изказването си председателят на екокомисията в СОС 

поднесе към участниците поздравление от името на кмета на София Йорданка 

Фандъкова. Тя подчерта свършеното от Столична община и резултатите от прилагането 

на принципите на кръговата икономика при дейностите по управление на отпадъците 

в Столична община. „В изпълнение на част от мерките от пакета за преход към кръгова 

икономика Столична община изгради интегрирана система за третиране на битовите 

отпадъци и добре функциониращата общинска система за разделно събиране на 

отпадъци. Предстои изграждането на третата фаза на интегрираната система – 

Инсталация за енергийно оползотворяване на РДФ горивото с производство на 

топлинна и електроенергия за нуждите на над 70 хиляди домакинства в София. Това 

ни дава самочувствието да твърдим, че София е подготвена и работи за 

предизвикателствата и правилата на кръговата икономика“. Столична община също 

участва във форума с презентация „Кръговата икономика – Мисия възможна“. В 

резултат на обсъжданията, споделени добри практики и опит в сесиите по проект 

„Кръговата икономика в градовете“ предстои да бъде подготвена Бяла книга, която да 

бъде представена пред европейските институции. 

 

Източник: Burgas24.bg 

 
Заглавие: Бургазлии предадоха разделно над 100 тона отпадъци в еко кампания 

 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Burgazlii-predadoha-razdelno-nad-100-

tona-otpaduci-v-eko-kampaniya-847278 

 

https://stolica.bg/mestna-politika/predsedatelyat-na-ekokomisiyata-sofiya-e-podgotvena-i-raboti-za-kragovata-ikonomika
https://stolica.bg/mestna-politika/predsedatelyat-na-ekokomisiyata-sofiya-e-podgotvena-i-raboti-za-kragovata-ikonomika
https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Burgazlii-predadoha-razdelno-nad-100-tona-otpaduci-v-eko-kampaniya-847278
https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Burgazlii-predadoha-razdelno-nad-100-tona-otpaduci-v-eko-kampaniya-847278
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Текст: През 2018 година Община Бургас и ОП "Чистота Еко" стартираха кампания за 

отчитане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в 

обособените 19 мобилни центъра, разположени на територията на града. 

 

Инициативата се проведе в периода 28.04.2018 г. - 31.12.2018 г. Тя имаше за цел да 

стимулира хората да събират разделно и да опазват околната, в случая градската 

среда. Като резултат бяха събрани повече от 106 тона отпадъци, разделени в 36 

основни групи. 

 

Най-активните участници в кампанията ще получат утре от 16 часа своите награди в 

Заседателната зала на Община Бургас. Първенецът, събрал най-много точки, ще 

отнесе у дома нов телевизор. Неговите подгласници, класирани на второ и трето 

място, получават таблети. 

 

От четвърто до десето място Община Бургас осигурява за награда ваучер на стойност 

от 100 до 150 лева за магазин за техника. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Очакват по-високи приходи от данъци и такси в София 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/ochakvat-po-visoki-prihodi-ot-danyci-i-taksi-v-

sofiia-2146304 
 

 
 

Текст: Започна данъчната кампания за недвижими имоти и такса „битови отпадъци“ 

 

Данъчната кампания за недвижими имоти и такса "битови отпадъци" в София започва 

от днес. До края на април трябва да се заплати поне първата вноска за такса "смет", 

а до края на юни – първа вноска за имотните налози. Отстъпка от 5 процента за 

имотния данък пък може да използва всеки столичанин, платил си всички данъци до 30 

април. 

 

Данък "сгради" и такса "смет" тази година нямат повишение. Изключение правят само 

имотите, които се намират в парк "Витоша", както и в курортните зони Банкя и 

Панчарево, но в случаите, когато те не са основно жилище на собствениците. За тези 

имоти повишението касае такса "сгради". 

  

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/ochakvat-po-visoki-prihodi-ot-danyci-i-taksi-v-sofiia-2146304
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/ochakvat-po-visoki-prihodi-ot-danyci-i-taksi-v-sofiia-2146304
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Oще за тазгодишната данъчна кампания в София обясни заместник-кметът Дончо 

Барбалов: "До края на април 5% отстъпка има за данък "недвижими имоти", за данък 

"моторни превозни средства", който плати цялата сума за годината. Много хора се 

възползват всяка година от тази възможност. Призовавам ги и тази година да го 

направят. Ще изпращаме и съобщения, следващите няколко дни предстои 

отпечатването и изпращането им, както го правим всяка година за данъка за 

недвижимите имоти за гражданите". 

 

"Очакваме по-високи приходи спрямо миналата година. Общото увеличение в 

приходите, които очакваме, е около 26 млн. за всичките основни данъци и такси на 

общината. Надяваме се след няколко месеца да можем да отчетем, както досега 

сме отчитали, изпълнение съгласно плана", посочи Барбалов. 

  

Кампанията за данъка за автомобилите започна в средата на януари и ще продължи 

до 31 октомври, когато е и крайният срок за втората вноска по имотния данък. 

Плащането може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична 

община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Всички каси 

разполагат и с пос темринали за плащане с дебитни или кредитни карти. Друга 

възможност е по банков път. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Община Дупница намали дълга си към РИОСВ за депонирани отпадъци 

 
Линк: https://www.bnr.bg/post/101077433/obshtina-dupnica-namali-dalga-si-kam-riosv-

za-deponirani-otpadaci 

 

 
 

Текст: Около 5 мил. лева са били задълженията на Община Дупница към 

Регионална инспекция по околната среда и водите от депонирани отпадъци 

към началото на 2019 година. Начисленията са заради неизградено ново депо 

за отпадъците, като таксата е около 90 лева за тон отпадък.  

 

Общината е постигнала споразумение с екоминистерството за разсрочено 

плащане, а една част от задълженията са опреди повече от 5 години и те са с 

изтекла давност, каза зам.-кметът по финансите Олга Китанова.  

 

В крайна сметка след споразумението задълженията намаляват с 800 000 

лева. Парите, които Общината плаща към РИОСВ, ще ѝ бъдат възстановени 

като дофинансиране за изграждането на компостиращата и сепариращата 

инсталации.  

 

https://www.bnr.bg/post/101077433/obshtina-dupnica-namali-dalga-si-kam-riosv-za-deponirani-otpadaci
https://www.bnr.bg/post/101077433/obshtina-dupnica-namali-dalga-si-kam-riosv-za-deponirani-otpadaci
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Община Дупница подписа наскоро договор по Оперативна програма 

“Околна среда" за финансиране по изграждане на инсталация за 

компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци, за която е 

одобрен терен край с. Джерман, като партньори са общините Бобов дол и 

Сапарева баня. Стойността на проекта е за малко под 8 млн. лева, а договорът 

за изпълнение – 24 месеца. Трите общини генерират над 20 000 тона отпадъци 

годишно, за които сега се плаща таксата от 90 лева за тон. 
 


