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Източник: Днес 

 
Заглавие: ЕК можела да ни санкционира за такса "битови отпадъци"БСК се жалва пред 

Брюксел за начина на определянето й 

 

Линк: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/05/07/ek-mojela-da-ni-sankcionira-za-taksa-

bitovi-otpadyci.409596 

 

 
 

Текст: Европейската комисия е възложила проучване за прилагането на принципа 

"замърсителят плаща" във всички държави-членки на ЕС. То е завършено и резултатите 

се обработват, съобщиха от Българската стопанска камара. 

 

"Комисията няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите-членки, в 

които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа 

"замърсителят плаща", се казва в писмо от ГД "Околна среда" на ЕК до БСК, цитирано 

в прессъобщението. 

 

Повод за писмото е жалба до ЕК, заведена от БСК срещу определянето на таксата за 

битови отпадъци у нас на основата на стойността на имота или балансовата стойност 

на активите, вместо на количеството генерирани отпадъци. 

 

В писмото си ЕК информира, че службите на Комисията са извършили обстойно 

разглеждане на жалбата и са установили, че българското законодателство 

предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа "замърсителят плаща" от 2015 

г., но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези 

мерки. 

 

Поради факта, че вече е извършено общоевропейско проучване на проблема, 

службите на Комисията са взели решение да прекратят разследването по повод 

жалбата на БСК, но ако е необходимо, ще предприемат действия срещу България по 

тяхна инициатива, се посочва в съобщението. 

 

От БСК припомнят, че от 2003 г. насам полагат усилия да бъде променен начинът на 

изчисляване на таксата, включително чрез предложения за нормативни промени, 

официални становища до всички компетентни институции, съдебни процедури. 

В резултат през 2015 г. нормативно проблемът беше решен, но влизането в сила на 

законовите промени се отлага неколкократно, като последното отлагане е за 2022 г. 

 

Източник: Новините 

 
Заглавие: В община Ценово стартира разделно събиране на отпадъци 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/05/07/ek-mojela-da-ni-sankcionira-za-taksa-bitovi-otpadyci.409596
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Линк: https://www.novinite.bg/articles/175128/V-obshtina-Cenovo-startira-razdelno-

sabirane-na-otpadaci 
 

 
 

Текст: В деветте населени места на община Ценово стартира кампания за разделно 

събиране на отпадъци. За нуждите на населението ще бъдат разпределени 226 жълти 

и зелени контейнери. Жълтите са предназначени за хартия, метали и пластмаси, а в 

зелените ще се събират стъклени опаковки. 

 

Освен това на различни места в селата ще бъдат разположени 14 контейнери с 

голяма вместимост, в които да се изхвърлят растителни остатъци от градините и 

личните стопанства. Началото на кампанията съвпадна с откриването на новото 

регионално депо в Бяла. „Започваме активна разяснителна кампания сред жителите 

на общината. По-сериозно внимание и усилия ще бъдат насочени към децата и 

младите хора. Нашата идея е да ги насърчим да не изхвърлят общо боклуците, а да ги 

разпределят. Информационни материали ще бъдат предоставени на всяко кметство. 

Със сигурност началото ще бъде много трудно, но задължително трябва да успеем“, 

сподели Рейхан Кямилова – главен специалист „Екология, чистота и туризъм“ в 

общинската администрация. Според новите изисквания разделното събиране на 

отпадъци ще доведе до реално намаляване на разходите, които ще рефлектират 

върху такса смет на гражданите. В новото регионално депо е монтирана специална 

сепарираща инсталация, която ще позволи разделянето на отпадъците. Те ще се 

преработват и рециклират, след което ще се продават като суровини за 

производство. 

 

Така ще са намалят разходите за издръжка, обяснява екологът в община Ценово. За 

нуждите на общината вече е предоставен и специализиран камион, който ще извозва 

оставеното в контейнерите до сметището в Бяла. Паралелно с него ще продължи да 

работи и другата сметосъбирачна машина, с която ще се извозват смесените битови 

отпадъци. 
 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Доброволци ще почистват река Ропотамо 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/dobrovolci-shte-pochistvat-reka-ropotamo-

news_746542.html 
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Текст: Доброволци ще почистват река Ропотамо по инициатива на РИОСВ Бургас. 

Повод за екоакцията е Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май. 

Самата акция ще се проведе на 11 май с участието на ученици от Професионална 

гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелински". В нея ще се включат и деца от 

формация "Фантазия" към народно читалище "Христо Ботев 1937" Бургас. 

 

Река Ропотамо и местата, през които минава, са изключително красиви. 

Историческите обекти, възможността за туризъм и наблюдението на животински 

видове са причина много туристи да търсят близост с реката. В резервата Ропотамо 

се намират уникалните водни лилии, които също са част от атракции създадени от 

природата. Хора от различни места по света идват за да ги видят и да се разходят с 

лодка по реката. Така проблемът с изхвърлените отпадъци става реален и не свършва 

до тук. Реката се влива в Черно море и по този начин всички нечистотии оставени от 

човека отиват там. 

 

Чрез инициативата Регионалната инспекция по околната среда и водите иска да 

напомни на хората, които изхвърлят отпадъци безразборно, че те отиват във близките 

водоеми – реки, язовири, морето. 

 

След това боклукът се връща отново при тях. Морето се освобождава от всичко 

ненужно и много често на брега изплуват отпадъците, с които хората са го замърсили. 

 

Младежите, които ще участват в акцията ще имат възможност да видят отблизо този 

процес и да направят своя избор, дали да ползват контейнерите за смет или да 

постъпват по неправилния начин, който вреди на природата. 

 

Източник: Новините 

 
Заглавие: В община Тетевен бяха почистени нерегламентирани сметища 

 

Линк: https://www.novinite.bg/articles/175126/V-obshtina-Teteven-byaha-pochisteni-

nereglamentirani-smetishta 
 

 
 

Текст: В изпълнение на задълженията на кметовете на общини, съгласно чл.19, ал. 3, т. 

15 от Закона за управление на отпадъците за организиране, почистването на 

нерегламентирани сметища и във връзка с наличието на замърсени терени, в община 

Тетевен бе извършено почистване на осем нерегламентирани сметища.  

 

Това се случи в периода от 26.03.2019 г. до 05.04.2019 г. Извършени бяха дейности по 

събиране и натоварване на отпадъците с багер и/или ръчно, разтоварване на 

отпадъците – около 144 куб. метра отпадъци. Осъществен бе превоз с тежкотоварни 

автомобили до Претоварна станция за битови отпадъци в с. Гложене – 18 курса до там. 

Подравняване /разриване/ на отпадъци – 1 280 кв. м. площ. Почистените замърсени 

https://www.novinite.bg/articles/175126/V-obshtina-Teteven-byaha-pochisteni-nereglamentirani-smetishta
https://www.novinite.bg/articles/175126/V-obshtina-Teteven-byaha-pochisteni-nereglamentirani-smetishta
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терени на територията на Община Тетевен бяха следните: 1. с. Български извор, м. 

„Боаза“ - нерегламентирано сметище по пътя Боаза – Тетевен в дясно от пътя при 

спирката и при отбивка след първия завой; 2. с Български Извор, м. „Боаза“ – 

Нерегламентирано сметище по пътя за с. Торос, на територията на бившия къмпинг; 

3. с. Български Извор - Нерегламентирано сметище по пътя за град Ловеч, на около 

1.5 км вляво от пътя в посока Ловеч; 4. с. Гложене - Нерегламентирано сметище в м. 

Асен – в ляво от пътя в посока м. „Боаза”, при входа за гъбарника, ул. „Й. Врачев”; 5. с. 

Гложене - Нерегламентирано сметище вдясно от пътя Боаза – Тетевен – бивша 

Асфалтобаза; 6. с. Гложене - Нерегламентирано сметище вляво от пътя Боаза – 

Тетевен – бившата кариера – вляво от пътя; 7. с. Гложене - Нерегламентирано сметище 

вдясно от пътя Боаза – Тетевен – в двора на бившето предприятие „Мрамор и гранит“; 

8. с. Гложене, м. „Байнов поток“ - Нерегламентирано сметище в близост до старо 

общинско сметище в м. Байнов поток. Община Тетевен призовава жителите и гостите 

да опазват околната среда и да изхвърлят своите отпадъци на съответните 

предназначени места! Нека запазим тетевенската природа такава каквато е – 

красива и величествена! 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Усвоили сме изключително малко европари за борба с мръсния въздух 

 

Линк: https://www.actualno.com/society/usvoili-sme-izkluchitelno-malko-evropari-za-

borba-s-mrysnija-vyzduh-news_746287.html 

 

 
 

Текст:  Уникално или не, но макар темата за чистотата на въздуха да е постоянно 

централна в България, за течащия в момента програмен период (2014 - 2020 година) 

България е усвоила само 1,7 млн. лева за борба с мръсния въздух от полагащи ни се 

над 115 млн. лева. Това твърди в свой материал в. "Сега" на база специална справка. 

Става въпрос за средствата по ОП "Околна среда". Година и половина преди края на 

програмния период (2014 - 2020 година) България е успяла да получи точно 1,55% или 

1.7 млн. лв. от средствата, предназначени за борба с фините прахови частици и 

замърсяването. Говорим за направлението "Подобряване качеството на 

атмосферния въздух". До момента, т.е. откакто сме в ЕС, сме усвоили едва 17.09% по 

ОП "Околна среда", а бюджетът на ОП "Околна среда" е над 3,4 млрд. лева. 

 

Все пак, добрата новина по "Подобряване качеството на атмосферния въздух" е, че 

договорените пари са 50%. Те са предназначени както за актуализиране на 

общинските програми, така и за конкретни мерки за подобряване на качеството на 

въздуха - като подмяна на печките на твърдо гориво с екоалтернативи. Такива проекти 

имат София и Монтана, които са сключили договорите си през март и април, но 

усвоени пари засега няма, показва още справката. Пари са получени единствено от 

Изпълнителната агенция "Околна среда", която е усвоила над 600 000 лв. за 

https://www.actualno.com/society/usvoili-sme-izkluchitelno-malko-evropari-za-borba-s-mrysnija-vyzduh-news_746287.html
https://www.actualno.com/society/usvoili-sme-izkluchitelno-malko-evropari-za-borba-s-mrysnija-vyzduh-news_746287.html
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изграждането на система, която да следи смога в реално време. Бавното и мъчително 

усвояване на парите за борба с мръсния въздух е сериозен проблем по две причини. 

Краят на програмния период наближава и с всяко отлагане рискът за претупване на 

проектите или дори за загуба на средства расте, макар средства да могат да се 

разплащат до 3 г. след изтичането на периода. От друга страна, България изглежда 

абонирана за лидер в различни класации за мръсен въздух, а решение на проблема 

с отоплението на твърдо гориво и горенето на отпадъци и гуми в София и в други 

големи градове няма. Усвояването на пари по останалите мерки на програма 

"Околна среда" също не изглежда оптимистично. Под 3% са средствата по мярката, 

свързана с "Натура 2000" и биоразнообразието, макар по нея да са предвидени близо 

200 млн. лв. Парите се отпускат за допълване на морските защитени зони, за опазване 

на природни местообитания и видове в националните паркове и др. Относително 

добре се представяме по мярката "Отпадъци", по която най-общо трябва да бъдат 

изградени инсталации за третиране на битовите отпадъци. Усвоени са 17,79% при общ 

бюджет от над 560 млн. лв. Съществено движение с европарите по друг правителствен 

приоритет - свлачищата и наводненията, няма. На фона на ежегодните проблеми с 

паднали скални камъни, прелели реки, блокирани пътища и откъснати села, България 

е усвоила около 19% от общо над 150 млн. лв., предвидени за превенция. 

 

Почти същият е процентът на усвоените пари за направление "Води". По него за 

изграждане на пречиствателни станции, подпомагане на ВиК операторите, системи 

за наблюдение и др. са предвидени 2.3 млрд. лв. От тях реално усвоени са 18.2%. 

Проблемите с програма "Околна среда" донякъде се дължат на огромния брой 

грешки и нарушения в процедурите. Анализ на обществените поръчки, изготвен от 

финансовото министерство за 2016 г. и 2017 г., показа, че голяма част от проверените 

тогава близо 300 търга изобилстват от нарушения, пропуски или двусмислени 

критерии за оценка. Нещо повече - при над 180 от поръчките се говореше за някаква 

форма на нарушение с финансов ефект. И докато парите за води, въздух, отпадъци 

и др. се усвояват тромаво, чиновниците не изпитват същите затруднения за парите от 

графата "техническа помощ". Става въпрос за над 90 млн. лв., предназначени за 

анализи, оценки, реклама, обучения и др. От тях администрацията вече е усвоила 

цели 41%. 

 


