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Източник: Шум.bg 
 

Заглавие:  Екоинспекцията обяви победителите в младежкия конкурс за научно 

есе „Да живеем екологично“ 

 

Линк: https://www.shum.bg/article/231329/ 

 

 
 

Текст:  25 писмени работи на ученици от градовете Шумен, Нови пазар, 

Търговище и Попово участваха в конкурса за научно есе на тема „Да живеем 

екологично“, съобщиха от шуменската екоинспекция. 

 

В научната надпревара успешно се представиха младежи от 10-и и 11-и клас от 

ППМГ „Нанчо Попович“ - град Шумен, СУ „Йоан Екзарх Български“ – град Шумен, 

СУ „Сава Доброплодни“ – град Шумен, ПГСАГ – град Шумен, СУ „Васил Левски“ 

– град Нови пазар, I СУ „Свети Седмочисленици“ – град Търговище, и ПГСС 

„Никола Пушкаров“ – град Попово. 

 

Конкурсът е дал възможност на младите хора да изразят мнение по екологичните 

проблеми и да предложат решения за справяне с тях. Те са представили 

https://www.shum.bg/article/231329/


писмени работи по приоритетните теми като най-масово е засегнат проблемът 

за ефективното управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“. 

 

Конкурсните работи са оценени от комисия в състав - проф. д. х. н. Хр. Христов 

и доц. д-р Ал. Дойчинов – преподаватели в Шуменския университет, и С. 

Симеонов – гл. експерт в направление „Управление на отпадъците“ на РИОСВ – 

Шумен. 

 

Инициативата на шуменската екоинспекция се реализира в рамките на 

кампанията на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна 

среда“ и със съдействието на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

Официалното награждаване и представяне на писмените работи на 

победителите ще се проведе на 2 декември в информационния център на 

РИОСВ - Шумен.Списък с победителите е публикуван на интернет страниците на 

екоинспекцията и университета. 

 

Източник: 24 Часа 

 

Заглавие: До 30 ноември фирмите могат да заявят, че искат такса смет според 

количеството 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/biznes/article/13104452 

 

 
 

Текст:  30 ноември е последният ден, в който фирми и компании могат да 

подадат молби и декларации за определяне на такса смет за нежилищните 

имоти според количеството на генерираните отпадъци. Двумесечната кампания 

започна на 1 октомври т.г. Това припомниха от Столична община.  

 

Ако не използват тази възможност, юридическите лица ще плащат такса смет за 

2023 г. според отчетната стойност или данъчната оценка на същите имоти. 

 

През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична 

община са постъпили общо 7500 молби и декларации за определяне на ТБО 

според количеството смет.  

 

Тази година до момента са постъпили едва около 3000 молби и декларации. 

 

Общинските служители, които приемат документите на ул. „Оборище“ №44 вече 

работят с удължено работно време.  

 

От понеделник до петък молби и декларации се приемат от 8:00 до 19:00 ч, а в 

събота и неделя - от 9:00 до 17:00 ч. 

 

За тези фирми, които изберат да плащат такса смет на база генериран отпадък 

цената за контейнер от 1100 л ще бъде 1540 лв., а за контейнер от 3,5 куб.м 

съответно 9235 лв. годишно.  

https://www.24chasa.bg/biznes/article/13104452


 

От дирекция „Икономика и търговска дейност“ напомнят на фирмите, че молби 

и декларации трябва да се подават лично от представляващия/те или от 

упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с нотариално 

заверено пълномощно. 

 

Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно 

връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок 

на подаване е валидна датата, отбелязана на пощенското клеймо. 

 

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на 

Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents    

 

Последният срок за плащане на такса смет за 2022 г. от физическите лица, 

собственици на недвижими имоти, също изтича на 30 ноември, напомнят от 

дирекция "Общински приходи" на СО.  

 

Собствениците, които плащат местните си данъци и такси на части, а не 

наведнъж, имат следните срокове за отделните вноски, след което се начисляват 

лихви върху съответните дължими суми: 

 

- Данък недвижими имоти и данък МПС:  30 юни и 31 октомври.  

 

- Такса битови отпадъци: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Късно вечер и през почивните дни се изхвърлят нерегламентирани 

отпадъци във Варна 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101738869/kasno-vecher-i-prez-pochivnite-dni-se-

izhvarlat-nereglamentirani-otpadaci-vav-varna 

 

 
 

Текст: Обзавеждане и бяла техника най-често изхвърлят хората. Домашни 

мебели, хладилници, дребни уреди също влизат в статистиката. 

 

Трябва да се намалява обемът на отпадъка, съветват специалистите. 

 

Гражданите масово не следят графиците на общината за извозването на 

едробаритните отпадъци. 

 

15 пъти месечно специализирани автомобили на сметопочистващите фирми 

извършват транспортиране на едрогабаритни отпадъци, поставени до съдовете 

за битови отпадъци. 

 

Гражданите могат да изхвърлят шкафове, дивани, матраци, фотьойли, кресла, 

столове, маси, мокети, килими и др. Необходимо е едрогабаритните отпадъци 

да бъдат поставени един ден преди графика за съответния район. При по-големи 

https://bnr.bg/varna/post/101738869/kasno-vecher-i-prez-pochivnite-dni-se-izhvarlat-nereglamentirani-otpadaci-vav-varna
https://bnr.bg/varna/post/101738869/kasno-vecher-i-prez-pochivnite-dni-se-izhvarlat-nereglamentirani-otpadaci-vav-varna


количества отпадък обаче е необходимо да бъдат предадени на лицензирана 

фирма за транспортирането им до депото в с. Въглен, съобщават от дирекция 

„Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. 

 

Чуйте повече за това как и какво изхвърлят варненци от рзговора на репортера ни 

Ваня Славова с Димчо Терзиев- главен инспектор в Дирекция ”Екология и 

опазване на околната среда: 

 

Димчо Терзиев- главен инспектор в Дирекция”Екология и опазване на околната 

среда. 

 

Извозването на едрогабаритни отпадъци ще се извършва по предварителна 

заявка на тел. 052/820-152, съобразно дните по приложения график 

 

Графиците може да изтеглите и на официалния сайт на Община Варна. 

 


