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Източник:  chernomore.bg 
 
Заглавие: Старци борят немотията с контрабанда и скрап 

 
Линк:  https://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/40748-2013-08-08-08-
09-11  
 

Текст: Трима пенсионери попаднаха в криминалната хроника, след като намериха начин да прибавят 
някой друг лев към мизерните си пенсии. Старците решили да се борят с кризата, но сега ще трябва да 
отговарят пред съда. 
Първо били задържани двама съпрузи на 73 и на 74 г. от село Манастир. Униформените имали сигнал 
срещу възрастната двойка, че кътат в дома си контрабандни цигари. При претърсването на къщата им, 
полицаите открили 67 кутии папироси без бандерол. По случая е образувано досъдебно производство. 
Досъдебно производство е образувано и срещу 76-годишен мъж от Кранево, който успял да подкара и да 
открадне плавателен съд тип „Амфибия“, собственост на частна варненска фирма. Тъй като подобно 
съоръжение не може да бъде използвано от стареца, нито да бъде продадено, той го върнал за старо 
желязо. А желязо в „Амфибията“ има много. Лодката с верижни колела била открита от разследващите в 
пункт за изкупуване на отпадъчни черни и цветни метали. 

 

 

 

 
 
Източник:  focus-news 
 
Заглавие: 52 акта за нерегламентирано насипване на земни маси и строителни отпадъци е наложил 
Столичният инспекторат от 2011 г. досега 

 
Линк:  http://www.focus-news.net/?id=n1814331  
 
Текст: За периода от 2011 г. до сегашния момент Столичен инспекторат е съставил 52 броя актове за 
установяване на административно нарушение за нерегламентирано насипване на земни маси и 
строителни отпадъци за кварталите „Симеоново”, „Драгалевци”, „Горубляне”, „Панчарево”, „Малинова 
долина”, Бояна и с. Лозен. „Студентски”, „Панчарево”. Това се посочва в становище на Столична община 
по повод постъпили сигнали от граждани за извършвано нерегламентирано насипване на земни маси 
главния архитект е разпоредил проверка в началото на март 2013г. от кметовете на райони „Младост”, 
„Панчарево”, и „Студентски”. В становището се казва още: „За насипване и депониране на земни маси 
върху частни имоти през 2012 г. Дирекция „Общински строителен контрол” е издала две разрешения. Те 
са за частни имоти в „Малинова долина”, район Студентски. Разрешенията са издадени след сключен 

https://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/40748-2013-08-08-08-09-11
https://www.chernomore.bg/index.php/component/content/article/40748-2013-08-08-08-09-11
http://www.focus-news.net/?id=n1814331


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

 

договор между собственика на имота и фирма, извършваща извозването и депонирането с определени 
количества земни маси.  
Земните маси от изграждането на обекти с възложител Столична община се депонират съгласно договори 
на регламентирани депа. Например за строителството на метрото се извозват на депа - „Враждебна” и 
„Пет могили”, за които изпълнителите на обекта имат сключени договори.  
Столичен инспекторат извършват проверки по документи, на място, както и по сигнали на граждани.  
Столичен инспекторат няма компетенции върху земеделски земи.  
Собствениците на имоти носят имуществена отговорност за своя имот да го поддържат. Това е разписано 
в разпоредби на Закона за устройство на територията чл.195, ал.1 и ал.7.  
Собствениците на имоти имат и задължения и за опазване на околната среда според чл. 169, ал.1, т.2, 3 и 
5”. 

 

 
 
 

 
 
Източник:  novinite.bg 
 
 
Заглавие: Строителни отпадъци задръстват имоти на граждани до София 

 

 

Линк:  http://novinite.bg/articles/46896/Stroitelni-otpadaci-zadrastvat-imoti-na-grajdani-do-Sofiya   
 
 
Текст: Строителни отпадъци задръстват имотите на граждани около София, те алармират главния 
прокурор и ЕК, предаде БГНЕС. 

От името на Обединени граждански сдружения от "Подвитошка яка" и Коалиция за устойчиво развитие те 
дадоха брифинг, за да обяснят проблемите си, които компрометират имотите им заради изхвърлянето на 
отпадъци от изпълнението на големите инфраструктурни проекти в и около столицата. 

„Това са метрото, Околовръстното шосе - разширението на Южната дъга и Заводът за отпадъци“, уточни 
Дончо Иванов.„Проблемът е и в законодателството - много и отвсякъде сме ощетени“, подчерта Здравко 
Младенов от Обществения комитет - Драгалевци. Те са подготвили документи за това, как се правят 
насипните работи по вертикална планировка, които не отговарят на изискванията. 

„Опитваме се да си защитим собствеността от нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, 
но при наши протести хората ни бяха заплашвани“, каза Младенов. 
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