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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Съветът на учените към МОСВ обсъди инвестициите в екология за периода 

2021-2027 г. 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/suvetut-na-uchenite-kum-mosv-obsudi-

investiciite-v-ekologiya-za-perioda-2021-2027-g/ 

 

 
 

Текст: „Инвестициите в околната среда след 2021 г. ще бъдат в основните 

направления, по които работи МОСВ и в момента –  води, въздух, отпадъци, 

биоразнообразие и превенция от бедствия“. Това съобщи министърът на околната 

среда и водите Нено Димов на заседание на Съвета на учените към МОСВ днес, на 

което бяха дискутирани намеренията за инвестиции в сектора в бъдещия програмен 

период 2021-2027 г.  по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Предвижда 

се по програмата да се запазят досегашните пет приоритетни оси на финансиране: 

„Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск от бедствия и изменения на 

климата“ и „Въздух“. 

 

„Акцент ще бъде кръговата икономика като политика, която се стимулира от ЕС. За да 

се постигнат амбициозни цели като намаляване на депонирането на отпадъците до 

10% след 10-15 г., ще има нужда от много иновации“, подчерта министър Димов. Той 

изрази очакване науката да помогне много в този процес, тъй като той ще е 

съществена промяна на икономическата база. „Затова е необходима яснота в 

посоките на финансиране и баланса, който търсим“, каза министър Димов пред 

участниците в съвета. Той посочи, че в сектора на водите също е важно последващото 

използване на този ресурс.  По приоритет „Въздух“ се планира всички общини да имат 

достъп до финансиране, като основните мерки ще са насочени  към битовото 

отопление и електротранспорта. 

 

По отношение на средствата за превенция от бедствия и аварии се предвижда заедно 

с общините бенефициенти да станат областните администрации, защото за 

устойчиви решения е необходимо да се разшири обхватът на проектите. Предвижда 

се разработване и на мерки за превенция срещу засушавания и пожари, съобщи 

ръководителят на управляващия орган на ОПОС Валерия Калчева. В приоритетна ос 

„Биологично разнообразие“ отново ще има мерки за изграждане и развитие на 

мрежата НАТУРА. 

 

Акад. Александър Александров, почетен член на съвета, призова да се инвестира в 

решения за чиста питейна вода, както и търсене на водоизточници като горските 

водосбори. Директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов припомни, че членовете 

на съвета към министъра трябва да осигурят проектна готовност по отделните 

приоритети на бъдещата оперативна програма. Той посочи като примери проекти, 

които разработва сега институтът, в сферата на засушаването и адаптацията към 

https://www.moew.government.bg/bg/suvetut-na-uchenite-kum-mosv-obsudi-investiciite-v-ekologiya-za-perioda-2021-2027-g/
https://www.moew.government.bg/bg/suvetut-na-uchenite-kum-mosv-obsudi-investiciite-v-ekologiya-za-perioda-2021-2027-g/
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климатичните промени. Деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. Ирина 

Костова обърна внимание на необходимостта от нови технологии за пречистване на 

питейни води. Сред участниците бяха още проф. Снежанка Мончева, директор на 

Института по океанология – БАН, проф. Яна Топалова от УНСС  и проф. Александър 

Драйшу, декан на Физическия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Правят нова система за събиране на опасни отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/society/pravyat-nova-sistema-za-sabirane-na-opasni-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Изграждат нова система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, 

съобщи БНР. 

 

Очаква се тя да бъде изградена до края на годината. Новата услуга ще обхване над 

150 населени места. 

  

В общините Шумен, Разград, Левски, Съединение и Созопол се изграждат 

стационарни площадки за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. 

Живачни термометри, лекарства и препарати с изтекъл срок, бои и лакове, както и 

батерии и акумулатори ще могат да се предават безплатно. 

 

По думите на Виктория Белоконска от предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда става ясно, че ще бъдат осигурени и мобилни 

събирателни пунктове. 

 

"Бусовете се движат по график в общо 17 общини, които са съседни на общините, на 

чиято територия са изградени стационарните площадки", поясни тя. 

 

Предвижда се и провеждането на информационна кампания. 

 

За първи път на територията на всички общини в страната се провежда едновременно 

цялостно изследване на генерираните битови отпадъци. 

 

До края на годината ще са известни техните количества и морфологичен състав. 

 

Проектът се осъществява в рамките на българо-швейцарската програма за 

сътрудничество и е с бюджет от близо 15 милиона лева, от които 85% са швейцарски 

принос, а останалите - национално съфинансиране. 

 

Източник: Актуално 

https://news.bg/society/pravyat-nova-sistema-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi.html
https://news.bg/society/pravyat-nova-sistema-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi.html
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Заглавие: Тонове отпадъци излязоха на бреговете на Адриатическо море край 

Дубровник  

 

Линк: https://www.actualno.com/balkani/tonove-otpadyci-izljazoha-na-bregovete-na-

adriatichesko-more-kraj-dubrovnik-news_1406802.html 

 

 
 

Текст: Стотици тонове пластмасови и други отпадъци изхвърля Адриатическо море при 

всяка по-силна буря, пише БГНЕС. Най-силно засегнати са бреговете на островите и 

крайбрежието на Дубровник, съобщава МИА. Според хърватското издание 

„Далмация данас”, отпадъците идват от Албания. 

 

Тъй като се изхвърлят неконтролирано, попадат в реките и ненормално големи 

количества пластмасов и друг амбалаж бива отнесен в Адриатическо море. След 

това морските течения и вълните завличат отпадъците на морското дъно и към 

плажовете в Хърватия. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Обществена кампания за събиране на отпадъци,които могат да се 

рециклират започва в Кюстендил 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtestvena-kampaniia-za-sybirane-na-

otpadycikoito-mogat-da-se-reciklirat-zapochva-v-kiustendil-2198094 

 

 
 

Текст: Обществена кампания за събиране на отпадъци, които могат да се рециклират 

започва в Кюстендил. Тя е по идея на две дами от с. Слокощица- Искра Стоилова и 

Камелия Гребенарова и  е подкрепена от кмета Петър Паунов. С идеята са запознати 

кметовете и кметски наместници по места, както и председателите на читалищните 

настоятелства. 

 

„Така идеята ще започне да функционира във всичко едно от малките населени 

места. Ще има пункт за отпадъци, където ще могат да се предават хартия и 

пластмаса и след сортиране ще се използват доходите за нуждите на селото. Тази 

инициатива ще прерасне в голяма обществена инициатива на територията на 

Кюстендил. Ще бъдат предоставени контейнери в междублоковите пространства в 

кварталите, ще разчитаме на етажните собствености да организират събирането на 

https://www.actualno.com/balkani/tonove-otpadyci-izljazoha-na-bregovete-na-adriatichesko-more-kraj-dubrovnik-news_1406802.html
https://www.actualno.com/balkani/tonove-otpadyci-izljazoha-na-bregovete-na-adriatichesko-more-kraj-dubrovnik-news_1406802.html
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtestvena-kampaniia-za-sybirane-na-otpadycikoito-mogat-da-se-reciklirat-zapochva-v-kiustendil-2198094
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtestvena-kampaniia-za-sybirane-na-otpadycikoito-mogat-da-se-reciklirat-zapochva-v-kiustendil-2198094
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хартиените отпадъци в етажните си собствености. Ние ще предоставим контейнери- 

мрежови, само  за  пластмасови отпадъци , в кварталите с къщи и по- малки етажни 

собствености ще предоставим метални контейнери за пластмаса и хартия е ще 

дадем възможност на младите хора, като тези от Слокощица да оперират с този 

отпадък, да го сортират и реализират. Със събраните средства ще се подкрепят 

обществени инициативи. Ако не са съгласни, община Кюстендил  ще извършва 

сортирането като отделно ще бъдат пластмаса, хартия и капачки, които знаете отиват 

за кувьози. Това ще е първата солидна обществена инициатива, първата вълна, която 

ще се изправи срещу заливащите ни отпадъци. Идва Коледа, празници ,ще има 

много отпадъци,  така че ви призоваваме да подкрепите тези млади хора“, заяви Петър 

Паунов. 

 

„Преди година и половина, оглеждайки се разбрахме, че проблемите с боклуците 

идват бързо, защото не мислим  как ги изхвърляме. Затова решихме да направим 

инициатива да събираме отпадъци, които се рециклират на едно обособено място в 

селото и след това с парите да преценим какво да правим., да подобрим 

инфраструктурата, да боядисаме пейки , детска площадки. Искахме този отпадък да 

го превърнем в нещо добро-Не очаквахме такъв резултат , вече няколко пъти сме 

извозили боклук. С първите пари- 250 лв. помогнахме за лечението на Тони Костов. 

Сега събираме на две места отпадъци, който както прецени какво да подкрепи. 

Едните средства са за новият ни танцов състав, а другите за селото. Благодарим на 

кмета Петър Паунов, който ни помогна за реализацията на нашите идеи“, заяви Искра 

Стоилова. 

 

Източник: Дума 

 
Заглавие:  С близо 17 на сто по-висока такса смет за община Хасково от 2020 г. иска 

кметът 

 

Линк: https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-

%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-

%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-

%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-

%d0%b7%d0%b0-%d0%be/ 

 

 
 

Текст: Такса смет за физически лица и фирми в община Хасково да се увеличи с 

общо 16,7 процента от 2020 г. Това ще предложим на Общинския съвет за 

заседанието през декември, съобщи днес на пресконференция градоначалникът 

Станислав Дечев. Сега такса смет за физическите лица в Хасково е 3 промила, като 

новото предложение е тя да стане 3,5 промила. Така апартамент от 63 кв. м в първа 

зона на града, за който досега е плащана такса битови отпадъци 128,80 лв., от 

догодина ще се плаща 150,26 лв. За апартамент от 80 кв. м в същата зона, който 

досега е плащано 168,43 лв., от 2020 г. ще се плаща 196,50 лв., или с 28 лева повече, 

https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
https://haskovo.press/2019/11/18/%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-17-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
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посочи пример Станислав Дечев. Третият пример, който даде кметът е за апартамент 

от 103 кв. м в идеалния център и за който досега е плащано 208,60 лв., увеличението 

ще е с 34 лв. на година или от 2020 г. ще плаща 242,70 лв. за такса смет. 

 

За селата в общината предвиденото увеличение е от 4,5 на 5 промила. Увеличение на 

такса смет ще има и за фирмите. Промилите за тях от 12 стават на 13 от догодина. 

Тези, които поръчват кош или контейнер промилите от 3 стават на 3,5 от 2020 г. Цената 

на кошовете и контейнерите остава непроменена – съответно 550 и 1560 лв. 

   

Увеличението на такса смет се налага заради отчисленията за такса депонирани 

отпадъци, които общината прави всяка година, каза Станислав Дечев. През годините 

тази такса е различна. Тази година таксата за отчисления е увеличена с 67% или от 57 

лв. на 95 лв. за тон. И община Хасково трябва да внесе по сметка в РИОСВ 1 700 000 

лв., което е със 700 000 лв. повече спрямо миналата. 

 

Това, което досега от „Общинска данъчна дирекция“ са събирали от такса битови 

отпадъци е около 7 млн. лв., а от 2020 г. за същата дейност ще са необходими около 

9, 319 млн. лв., заяви Станислав Дечев. По думите му с повишаването на таксата битови 

отпадъци за населението и фирмите, общината ще може да събере около 8, 100 

млн. лв. Тъй като увеличението на такса смет няма да е достатъчно, общината ще 

дофинансира с около 1 млн. лв. 

 

Тези отчисления се трупат по отделна сметка за всяка община в РИОСВ и когато е 

необходимо да се ползват, общината може да ги тегли, обясниха експерти. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: 200 евро глоба за хвърлен фас в Брюксел 

 

Твърдите мерки влизат в сила от 1 януари 2020 г. 

 

Линк: https://trafficnews.bg/sviat-evropa/200-evro-globa-hvarlen-fas-bryuksel-160732/ 

 

 
 

Текст: От началото на следващата година глобата за хвърлен фас в Брюксел става 

200 евро. 

 

Службата по чистота на града стартира план, предвиждащ повишаване на 

информираността сред пушачите, поставяне на градски пепелници, увеличаване на 

глобата, както и проект за утилизация на фасовете чрез джобни пепелници, съобщава 

БГНЕС. 

 

Твърдите мерки общинските власти обясняват с факта, че почти 1/3 от събираните от 

комуналните служби отпадъци по улиците са именно фасове. За тяхното разлагане 

https://trafficnews.bg/sviat-evropa/200-evro-globa-hvarlen-fas-bryuksel-160732/
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са необходими 15 години. Освен това, съдържат много токсични вещества – олово, 

арсен, никотин и канцерогени. От кметството уточняват, че само един фас може да 

замърси 500 литра вода. 


