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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: ОбС Стралджа прие Наредбата за управление на отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1279990                                                                        

  

Текст: С 10 гласа „за” и 5 – въздържали се” Наредбата за управление на отпадъците в община Стралджа 
бе приета от Общинския съвет. 
Тя определя правата и задълженията на кмета на общината, който планира, организира и контролира 
управлението на битовите , строителни и масоворазпространени отпадъци на територията на общината, 
съобразно изискванията на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Наредбата 
фиксира  още  задълженията и отговорностите на физическите и юридически лица, организацията на 
дейността по третиране на отпадъците вкл. битови, едрогабаритни, строителни и опасни отпадъци. 
Предвиден е  раздел  за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и 
електронно оборудване и отработени моторни масла, излезли от употреба МПС, отпадъци от черни и 
цветни метали, излезли от употреба автомобилни гуми. В раздел „Административно-наказателни 
разпоредби” са посочени санкциите  за нарушение на Наредбата – глоба в размер от 20 до 5000 лв. на 
физическите лица и от 100 до 50 000 лв. на юридическите лица  и едноличните търговци. 
На днешната сесия местните управници разгледаха и предложения проект за Наредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение. Целта на новоприетия документ е  да се насърчават производства и 
услуги, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване 
на  високопроизводителни работни места. Мерките, включени в документа са в съответствие с основните 
цели на стратегията „Евпропа 2020” за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в 
инвестиционната  активност в страната. 
Общинските съветници разгледаха и изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. 
 
 
 

 

Източник: struma.com 

Заглавие: Дупничани предават старите си електроуреди за рециклиране 
 

Линк: http://www.struma.com/obshtestvo/dupnichani-predavat-starite-si-elektrouredi-za-

reciklirane_56018/                                                                

  

Текст: Организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване - “Грийнтех България” АД организира кампания за събиране на оборудване на територията 
на Община Дупница. Кампанията се осъществява за втори път на територията на Дупница и ще продължи 
целия ден – от 9 00 до 17 00 часа на 27 юни. Гражданите на община Дупница, които имат стари и 
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непотребни електроуреди могат да ги предоставят за по-нататъшна обработка и рециклиране, като ги 
предадат в базата на “Ровотел” ООД, намираща се на жп гарата – разтоварище (стария кантар). 
Категориите електрическо и електронно оборудване, което подлежи на предаване в пунктовете са: 
големи и малки домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, електрически и 
електронни инструменти, електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт и др. 

  

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: От 150 до 500 лв. санкция за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1279882                                                                  

  

Текст: От 150 до 500 лв. е глобата за изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места, 
напомнят от общинската администрация в Горна Оряховица. Санкцията е регламентирана в Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на общината. 
През летния сезон строително-ремонтните дейности са по активни, затова от дирекция „Строителство и 
екология” напомнят, че изхвърлянето на строителните отпадъци може да стане по два начина: 
гражданите сами да извозват отпадъците до депото в местността „Бабенец” или след предварителна 
заявка за контейнер от фирма „Титан-Клинък” и заплащане на услугата. 
Абсолютно забранено е изхвърлянето на строителни отпадъци в и около контейнерите за смет. Глобата за 
това нарушение е от 150 до 500 лв. При повторно нарушение санкцията се удвоява-от 300 до 1000 лв. 
Допълнителна информация гражданите могат да потърсят на тел.:0618/6 05 01, вътр. 117 или в стая 211 
на Общината. 
 

 

Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: Намалиха на 3000 лева глобата от РИОСВ - Русе за незаконно сметище в село на Община 
Ценово 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_128165.html                                                                   

  

Текст: Районният съд в Бяла измени НП №3/03.01.2014г. на Директора на “РИОСВ”-Русе, с което за 
нарушение на чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО//ДВбр.53/2012г./, на основание 
чл.151 ал.2 т.6 от ЗУО, на П.Г.П. от с.Д. С., е наложена глоба в размер на 10 000 лв., като намали размера 
на глобата на 3000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Русе.  
********************************************************** 
В случая съдът намира, че кметът на общината не е изпълнил задължението си да предотвратява 
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изхвърлянето на отпадъци на неразрешените места и да организира почистването им, тъй като 
предприетите от него мерки не са довели до положителен резултат. Същият, в качеството му на 
длъжностно лице, притежава много по-ефективни средства, от предприетите, за да попречи на 
изхвърлянето на отпадъци. За него съществува възможността да ползва съдействието на полицията, както 
и да иска прилагането на принудителни административни мерки и да налага административни наказания. 
Отговорността му е обективна и нарушението по чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО се осъществява със самото 
изхвърляне на отпадъците и тяхното непочистване, установено при извършваните проверки. 
Санкцията за неизпълнението на визираното нарушението е от 3000лв до 10 000лв. При определяне 
размера й, съдът намира, че са нарушени разпоредбите на чл.12 и чл.27 от ЗАНН. Наложената 
имуществена санкция е в размер на 10 000лв., т.е. в максималния предвиден в закона размер, но в НП не 
са изложени мотиви за определянето й в този размер. Няма доказателства община Ценово да е 
санкционирана и друг път за подобни нарушения, следователно се касае за първо такова нарушение. 
Тези обстоятелства налагат извод, че размерът на санкцията е необосновано висок, поради което следва 
да се намали до предвидения в закона минимум от 3000лв., като НП бъде изменено в санкционната част. 
Не са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН за маловажен случай, тъй като нарушението не се 
характеризира с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид, 
предвид на което възражението в жалбата в тази насока е неоснователно.  
 
 

 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Нерегламентираното сметище край Света Петка изчезва  

В Пазарджишко са почистени общо 22 нерегламентирани сметища 

 

Линк: http://www.kmeta.bg/nereglamentiranoto-smetishte-kraj-sveta-petka-izchezva-29103.html                                                                    

  

Текст: Нерегламентираното сметище, което се намира в землището на велинградското село Света Петка, 
ще изчезне. Причината е предписание на експертите от РИОСВ в Пазарджик, които инспектирали мястото. 
Цветана Чочева от инспекцията уточни, че констатираното замърсяване е било на изхода на селото, а в 
такива случаи кметовете на населени места и общини имат едномесечен срок, в който да изпълнят 
даденото предписание, след което търпят санкции. 
Тя допълни, че по време на кампанията за почистване за един ден в Пазарджишко са почистени общо 22 
нерегламентирани сметища. 
"В община Брацигово бяха почистени 7 сметища, в община Пазарджик - 4, в община Панагюрище - също 
4, в общините Стрелча и Велинград - по 3, в Ракитово 1 нерегламентирано сметище. Бяха почистени и над 
30 замърсени локации в община Лесичово, 6 в община Белово, 11 в община Септември, както и 
крайпътни участъци на територията на общините Пещера и Панагюрище. РИОСВ -Пазарджик продължава 
системния контрол на републиканската пътна мрежа и в населените места за съществуване на такива", 
добави експертът пред "Фокус". 
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Източник: blitz.bg 

Заглавие: Мафията на цветни метали в Перник задигна цял мост  

Крадците задигнали арматурата, съоръжението рухнало в Струма 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/273190                                                                 

  

Текст: Мафията на цветни метали в Перник задигна мост в пернишкия квартал "Твърди ливади", 
съобщава ZaPernik.com., като се позовава на снимки на читатели. 
Крадците задигнали арматурата от моста, който впоследствие паднал в река Струма. Съоръжението 
водеше към бившия стоманолеярен завод. Той се намира в района на бившия ТЕЦ "Перник", който беше 
изравнен със земята. 
Въпреки че на метри от моста се намират жилищни блокове, това не е притеснило апашите, които си 
свършили работата за по-малко от няколко часа. 
Все още в района на бившия ТЕЦ щъкат хора, които търсят желязо или копаят за въглища.  
Припомняме, че преди месец жители на пернишкия квартал "Хумни дол" свалиха и нарязаха метално 
скеле на строителен асансьор към недостроен блок. Това се случи на метри от полицейски патрул. 
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