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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов ще направи първа копка на 

Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора  

Първата копка ще бъде на 29 юли от 11.00 часа в Стара Загора 
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2611                                                                                                  

  

Текст: Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов ще направи символична първа копка 
на Регионалната система за управление на отпадъците на регион Стара Загора. Проектът е на стойност 52 млн. лв. и 
се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
Първата копка ще бъде на 29 юли 2014 г. /вторник/, от 11.00 часа, в Стара Загора. 
Партньори по проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Стара Загора са 
общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, 
Опан, Раднево и Гълъбово. 
 

Източник: segabg.com 

Заглавие: Бавенето на закона за отпадъците може да вдигне такса смет 

 
Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=709753                                                                                                 

  

Текст: Размерът на таксата за битови отпадъци може да бъде увеличен навсякъде в страната, за да се погасят 
санкции за неизпълнение. Те трябва да бъдат наложени на всички общини в България, ако не бъде удължен срокът 
за изграждане на общински площадки за събиране на отпадъци от домакинствата. Това каза пред в. "Сега" 
председателят на парламентарната комисията по околната среда и водите Добрин Данев. Площадките трябваше да 
заработят най-късно от 13 юли тази година. Нито една община не спази срока. 
След серия от протести на рециклиращите дружества, които блокираха на няколко пъти граничния пункт "Капитан 
Андреево", в парламента бе внесен проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Той 
предвижда удължаване на срока, в който старо желязо, пластмаса, хартия и други могат да бъдат продавани от 
физически лица срещу заплащане на всички площадки за вторични суровини до края на 2015 година, както и 
удължаване на срока за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата. 
Законопроектът бе приет на първо четене от комисията по околна среда на 16 юли, но не стигна до пленарна зала. 
Добрин Данев изказа пред "Сега" опасения, че промените няма да могат да бъдат приети от това Народно събрание. 
По действащия закон общините ще трябва да бъдат санкционирани, защото не спазват правилата. Тези санкции ще 
рефлектират върху гражданите, които в момента не могат да продават вторични суровини, а освен това ще трябва 
да плащат по-висока такса битови отпадъци. 
 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Дамбовеца за нахлуването в дома му: Тотал ужас! 

Цветанов направи предложения, с които да монополизира бизнеса със скрап 
 
Линк: http://www.blitz.bg/news/article/281741                                                                                                  
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Текст:  "Оказа се, че влизането, изземането на компютрите и вещите е незаконно. След 4 години има решение на 
съда", разказа пред bTV Пламен Стоянов-Дамбовеца за зрелищния си арест преди четири години. Той бе 
обвинен, че заедно с брат си Йордан е източвал металургичния комбинат "Кремиковци" със схеми за изкупуване 
и рециклиране на метали. По-късно двамата братя бяха извадени от делото "Октопод" поради липса на 
доказателства. Пламен Стоянов е оправдан по всички параграфи. 
Той коментира кратко как е научил за освобождаването си и за решението на съда: "Получих обаждане по телефона 
и в рамките на 4 секунди имаше панически писъци от моите малки дъщери". Веднага след това си припомня 
момента на своето задържане - "Когато излязох навън, от входа срещу мен имаше 300 дула - с маски, камери, 
микрофони. Тотал ужас. Като влязоха вкъщи, започна едно показване на вещи и на бижута, за които съм платил и 
данъци". Запитан дали е богат човек, Дамбовеца отговори: "Богат съм откъм проблеми, главоболия. Всеки, който 
прави инвестиция, поема риск". 
Пламен Стоянов не скри критиките си към българската администрация, която според него пречи на развитието на 
бизнеса. На въпрос за отлагането на влизане в сила на промените в Закона за управление на отпадъците, което 
стана в резултат на масови протести и затваряне на границите, Стоянов обяви, че рециклирането е философия. Той 
сравни кражбата на капаци на шахти и на влакови релси с авиоинциденти. "Все едно е за 2-3 катастрофи със самолет 
да забраните летенето", каза Дамбовеца. "Има престъпления, има наказания. В никакъв случай хората от бранша, 
които се занимават с тази дейност, не са хора, които се занимават със събиране на релси и капаци от шахти. 
Пробутва се една теза в обществото, която ще фалира бизнеса в голяма степен. Промените бяха предложени от 
Цветанов през 2011 г. Бяха направени, за да се монополизира бизнеса", категоричен е Пламен Стоянов.  
Той даде пример, че ако един български гражданин ремонтира жилището си и иска да продаде металния скрап, с 
новите правила не може да отиде при частна фирма и да спечели нещо за своята непотребна собственост. Трябва 
безвъзмездно да остави на общинска площадка металните отпадъци. "Това е монополизиране на частната 
собственост", каза Дамбовеца. Според него промените в Наказателно-процесуалния кодекс целят подчиняване на 
бизнеса. "Ако не може с постановка да ти създадат проблем, да бъдеш ударен по този начин, когато си 
икономически субект от българския икономически живот", каза Стоянов.  
Като човек, решен да отсоява правата си, и член на РПГ той заяви: "Протестът е висша форма на демокрация. Ще 
бъдат затворени не само границите, но и входовете и изходите на големите градове, защото политиците отказват 
диалог. Когато са на масата - хвърлят ти папката, стават и излизат без да те чуят", поясни Пламен Стоянов. 
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Метла в металургията и фирмите за скрап 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/metla_v_metalurgiyata_i_firmite_za_skrap-247778.html                                                                                                     

  

Текст: Кражбите на метали растат, рециклиращите компании готови за нови протести 
Масови уволнения заплашват служителите в металургичната индустрия и рециклиращите компании. Причината е 
резкият спад на количествата събиран скрап след 13 юли. Тогава влязоха в сила текстовете в Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО), според които граждани не могат да предават черни и цветни метали срещу заплащане. Със 
скрап могат да търгуват само фирми, а разплащанията могат да стават само по банков път. След като на 14-и и 15 
юли фирмите за скрап блокираха границите с Турция и Сърбия, МОСВ поиска отлагане на текстовете до края на 2015 
г., но Народното събрание все още не е гласувало промените в ЗУО въпреки ангажимента на трите основни 
парламентарни групи. Чуха се дори гласове на депутати, че няма нито един закон, който е наложително да бъде 

http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/metla_v_metalurgiyata_i_firmite_za_skrap-247778.html
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променян. 
Не мога да приема твърденията на депутати, че промените в ЗУО не са важни, заяви Антон Петров, представител на 
"Виохалко" за България. Компанията е собственик на "Стомана", Перник, и други металургични компании у нас. 
Преди да твърди нещо, човек трябва поне малко да разбира от икономика, пазар и от рециклираща индустрия, 
коментира той. Тук става дума не само за "Стомана", а и за "Алкомет", "Аурубис България", "София мед" и за 
металургията изобщо, която е изправена пред срив заради рязко намалелите количества скрап, който е основната 
част от техния суровинен ресурс, обясни Петров. Това говори за тотална липса на интерес към металургичната 
индустрия, в която пряко са ангажирани 30 хил. души и която дава над 20% от българския индустриален експорт, 
каза той. 
Кражбите се увеличават 
Според бюлетините на МВР кражбите на скрап се увеличават, което говори, че кашата в нашия бизнес е пълна и че 
търговията с метали се връща в сивия сектор. Това коментира Иво Георгиев, председател на Асоциацията на 
рециклиращата индустрия (АРИ). Започнаха да работят много незаконни пунктове за изкупуване на метални 
отпадъци, каза Георгиев и даде за пример Първомай, Стара Загора, Разград и др. селища. Фирмите за рециклиране 
масово започнаха да изтеглят банковите си гаранции, обясни Георгиев и припомни, че всяка от тях плаща на 
местната РИОСВ банкова гаранция от 25 000 лв. плюс 5000 лв. за всяка площадка. Ще бъдат освободени поне 
половината от работещите в тях близо 14 000 души. Без хляб остават към 600 хил. души, които изкарват прехраната 
си със събиране на скрап и извършват реалното сметоразделяне у нас, каза Георгиев. Проведохме събрание на АРИ, 
на което решихме да започнем преговори с всички политически сили с идеята, ако не този, то следващият 
парламент да промени закона, коментира Георгиев. Ако това не стане, ще излезем отново в защита на интересите 
си, коментира още Иво Георгиев. 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Нова наредба регламентира ежегодни проверки на търговците на отпадъци в Г. Оряховица 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301948                                                                                                         

  

Текст: Община Горна Оряховица ще проверява търговците и брокерите на отпадъци. Проверки ще се правят и на 
лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци. Един път в годината 
контролът ще се извършва по документи. Ще се правят и проверки на мястото, където се извършва дейността, в 
присъствието на проверявания и на хора, които работят за него. Това е регламентирано в новата Наредба за 
управление на отпадъците на територията на Общината, която вече влезе в сила, след като бе гласувана от 
Общинския съвет. 
При проверките длъжностните лица ще съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на 
административни нарушения. Задължително ще се издават предписания и ще се определя срок за отстраняване на 
нарушенията. За констатираните нередности кметът на Общината ще уведомява в 14-дневен срок директорът на 
РИОСВ - Велико Търново, като му изпраща всички документи. 
В Наредбата са разписани и задълженията на собствениците и ползвателите на търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради за разделно събиране на получените от дейността им отпадъци от хартия, 
картон, пластмаса и метал. Отделено е внимание и на управлението на отпадъци от излезли от употреба 
електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, гуми, отработени масла, батерии и 
акумулатори. 
В новата Наредба е променен допустимия брой на отглежданите животни /едър рогат добитък/ в населените места 
на Общината. В селищата с организирано сметосъбиране се забранява изхвърлянето на отпадъци от отглеждането 
на животни в контейнерите за смет. Собствениците на домашни и екзотични видове животни и птици са длъжни да 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301948
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поддържат хигиена и да дезинфекцират местата, където ги отглеждат. При почистване и измиване на тези места е 
забранено директно отвеждане на отпадъчните води в градската канализация. 
За всички нарушения на наредбата, виновните ще се наказват съгласно предвидените санкции в действащата 
нормативна уредба. За нарушения на Наредбата, извън тези, за които са предвидени санкции в специалните закони, 
виновните физически лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв. На търговците и юридическите лица ще бъде 
налагана имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. За явно маловажни случаи на административни нарушения, 
установени при извършването им, длъжностните лица ще налагат на място, срещу квитанция глоба в размер от 10 
до 50 лв. 
Новата наредба за управление на отпадъците е публикувана на сайта на Общината в раздел „Административни 
актове" и в раздел „Екология". 

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Правят първа копка на Регионалния център за управление на отпадъците 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301144                                                                                                         

  

Текст: Във вторник в 11,00 часа в землището на село Ракитница ще бъде направена първа копка за изграждането на 
Регионалния център за управление на отпадъци. То е част от Инвестиционен проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № DIR 5112122-С007, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния 
бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.". 
Бенефициент по проекта е Община Стара Загора с партньори общините: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, 
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците - Стара Загора". 
Регионалният център за управление на отпадъците - Стара Загора има три подобекта, на които ще бъдат изградени 
външни връзки за електрозахранване, захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни 
води, довеждащ път от съществуващата инфраструктура, една клетка за депониране на неопасни отпадъци с 
полезен обем 1,2 млн.куб.м, вътрешна инфраструктура с пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни 
съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и система за 
улавяне на газовете. 
Ще бъде изграден и общински център за рециклиране, както и инсталация за сепариране и закрито компостиране. 
Това е модерна технология, която включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, 
едрогабаритни отпадъци, растителни отпадъци, събрани при обслужване на обществени паркове и градини в 
региона на Стара Загора. 
На официалната церемония „първа копка" ще присъстват представители на Министерството на околната среда и 
водите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда", на общините партньори, фирми-
изпълнители на дейности по проекта, медии и граждани. 
Срокът за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора е м. юли 2015 г. 
 
 
Източник: agencia.bg 

Заглавие: Въведоха нови задължения за строителните отпадъци 
 
Линк: http://www.agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/8401-

%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1301144
http://www.agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/8401-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/8401-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/8401-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8                                                                                                   

  

Текст: Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Наредба за строителни 
отпадъци), считано от 13.07.2014 г. са в сила нови задължения, свързани с управлението на строителните отпадъци, 
съобщават от РИОСВ Благоевград. 
Съгласно разпоредбите на ЗУО, считано от 13.07.2014 г. принудителното премахване на незаконни строежи или на 
негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 
разрушаването селективно по материали. 
Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на 
строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите 
за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на Наредбата за строителните отпадъци. 
От 13.07.2014 г. влиза в сила и задължението за изготвяне на план за управление на строителните отпадъци. 
Възложителят е отговорен за изготвянето на плана преди започването на строителните и монтажните работи и/или 
премахването на строежа. 
Не се изготвя План за управление на строителните отпадъци в следните случаи: премахване на сгради с разгъната 
застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м, реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. 
м, промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м, строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. 
м, премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от 
компетентен орган, всички текущи ремонти. 
Планът за управление на строителните отпадъци се изготвя в обхват и съдържание, определени с Наредбата за 
строителните отпадъци и се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство 
на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен 
план. 
 
 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Проверки на няколко депа за битови отпадъци в Пазарджишко са извършили през месец юни екоексперти 
 
Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=765217%AE=1                                                                                                

  

Текст: Пазарджик. През месец юни експертите от РИОСВ Пазарджик са извършили 7 планови и 1 извънредна 
проверки по линия на битовите и строителни отпадъци, съобщиха от инспекцията. 3 от проверките са на закрити 
депа за битови отпадъци във велинградското село Юндола и брациговските села Исперихово и Жребичко. Не са 
констатирани нарушения по изпълнение на дадените условия при закриването. Състоянието на възстановените 
терени е много добро. Проверки на общинските депа в градовете Стрелча и Батак също не са констатирали 
нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Няма замърсяване на съседни на депата терени, 
както и процеси на самозапалване. Води се отчетност, съобразно нормативните изисквания. По чистотата на 
населените места са извършени проверки в кметство Драгиново, община Велинград, където е дадено предписание 
за почистване на райони по брега на р. Чепинска и ликвидиране на нерегламентирани сметища край ромския 
квартал, а на община Панагюрище е дадено предписание за почистване на райони в м.“Св. Петка“ от изхвърлени 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=765217%AE=1
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строителни отпадъци и излезли от употреба гуми. Извънредната проверка е била по дадено предписание на община 
Пещера за почистване на места край общинското депо в местността “Грамадите“. Проверката е показала, че 
предписанието е изпълнено и са предприети мерки за недопускане на нови замърсявания. 
 

Източник: botevgrad.com 

Заглавие: Санкции от 100 до 5000 лв. се предвиждат в новата наредба за управление на отпадъците в Община 

Ботевград 

 
Линк: http://botevgrad.com/news/56483/Sankcii-ot-100-do-5000-lv-se-predvijdat-v-novata-naredba-za-upravlenie-na-

otpadacite-v-Obshtina--Botevgrad/                                                                                                  

  

Текст: Общинската администрация е изготвила нова наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Ботевград. Тя ще бъде внесена за обсъждане и гласуване на редовното заседание на местния парламент в 
четвъртък.  
Действащата към момента наредба, приета с Решение №189/23.07.2009 год. ОбС, ще бъде отменена, тъй като не 
отговоря на новия Закон за управление на отпадъците, обнародван в Държавен вестник, бр.53 от 13 юли 2012 год. С 
приемането на новата наредба се цели: да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху 
човешкото здраве и околната среда; да се подобри реда и условията за изхвърлянето, събирането, 
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово 
разпространените отпадъци на територията на общината; да се поддържа чистота на територията на общината. 
Наредбата съдържа 11 раздела. Тя урежда правата и задълженията по отношение на дейностите за управление на 
отпадъците, на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, и на юридическите, които 
осъществяват дейност на нейната територия. Подзаконовият нормативен акт засяга реда и условията за третиране 
както на битовите отпадъци, така и на строителните, излишните земни маси, производствените, опасните и масово 
разпространените отпадъци /батерии и акумулатори, отпадъци от електричество и електронно оборудване, 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отпадъци от моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, 
излезли от употреба пневматични гуми/ и на излезли от употреба моторни превозни средства 
Организацията и дейността по управление на строителните отпадъци са регламентирани в Раздел V на наредбата. В 
чл.13. (1) е записано, че „генерирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при извършване 
на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт на сгради и съоръжения се извършват от 
притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването, или друго лице, притежаващо 
съответното разрешително въз основа на писмен договор”. По натам в същия раздел е записано, че се забранява 
нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на 
строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в контейнери за събиране на битово отпадъци или отпадъци от 
опаковки.  
Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси трябва да става само на площадките, определени от кмета на 
общината за тази цел. Освен това не се допуска транспортиране на строителни отпадъци и земни маси в камиони 
без покривала.  
Земните маси могат да се използват за обезвреждане на регионалното депо за неопасни отпадъци и за 
рекултивация на други терени. 
Според новата наредба всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат батерии и 
акумулатори са и места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Лицата, които стопанисват 
обектите, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събирането на този вид 
отпадъци.  
Лицата, които извършват продажби на крайния потребители, са длъжни да приемат обратно излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване и да поставят в търговската си обекти табели за възможностите места за 
предаването им. Дейностите по събиране, съхраняване, преработване, обезвреждане  на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи разрешение по чл.67 от Закона за 

http://botevgrad.com/news/56483/Sankcii-ot-100-do-5000-lv-se-predvijdat-v-novata-naredba-za-upravlenie-na-otpadacite-v-Obshtina--Botevgrad/
http://botevgrad.com/news/56483/Sankcii-ot-100-do-5000-lv-se-predvijdat-v-novata-naredba-za-upravlenie-na-otpadacite-v-Obshtina--Botevgrad/
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управление на отпадъци. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти, ги предават за 
оползотворяване и обезвреждане на лицата, които имат съответното разрешително. Могат да ги оползотворяват 
и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. 
Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба 
пневматични гуми само на определените пунктове. Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или 
обезвреждане на този вид отпадък имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително 
по чл.67 от ЗУО, се посочва в наредбата. В нея подробно е описано и по какъв начин ще се организира дейността по 
отстраняване на излезлите от употреба моторни превозни 
средства. Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно 
съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че то се намира върху имот, който е 
собственост на държавата или общината. В противен случай ще бъде приложена процедура, която също е описана в 
новата наредба. 
Подзаконовият нормативен акт забранява паленето и изгаряне на отпадъци в съдовете за смет, както и 
изхвърлянето на негасена жар в тях, изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на жилищни сгради, 
разместването на съдовете за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация, паркирането 
на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поставянето на 
афиши, съобщения, реклами и други върху съдове за отпадъци, както и изписването на знаци, символи и текстове 
по тях, изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води, и в 
канализационната система, изхвърлянето на животинска тор, листна маса и клони в съдовете за битови отпадъци, 
както и складирането им на тротоари, улични платна и други. 
Контролната дейност по наредбата ще се осъществява от кметовете и кметските наместници на населените места, 
упълномощени служители на общинската администрация и служители на РУП – Ботевград. Те ще съставят 
предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове н нарушителите. 
За нарушаване на наредбата физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лева. Санкциите за еднолични 
търговци и юридически лица са от 500 до 5000 лева. При повторно нарушение ще се налага глоба в двоен размер. 

 

Източник: ekipnews.com  

Заглавие: Турска компания изобрети автомат, който рециклира бутилки и дава храна за кучета 

Линк: 

http://www.ekipnews.com/news/nauka/tehnologii/turska_kompaniq_izobreti_avtomat_kojto_reciklira_butilki_i_dava

_hrana_za_kucheta/174094/                                                                                                  

  

Текст:  Турската компания Pugedon е създала автомат, който спуска храна за кучета винаги, когато някой сложи в 
него пластмасова бутилка за рециклиране. Според неофициална информация в Истанбул има около 150 000 
бездомни кучета и компанията е измислила начин те да получават храна. 
Разчетите показват, че една рециклирана бутилка струва толкова, колкото да осигури една кучешка 
порция. Печалбата от рециклираните бутилки надвишава разходите за кучешката храна, която машините раздават. 
Местните четириноги бързо са се ориентирали и вече се трупат на опашки върху автоматите. 
Тя създава специален автомат, който пуска храна за кучета, когато някой изхвърли пластмасова бутилка в него. 
 

http://www.ekipnews.com/news/nauka/tehnologii/turska_kompaniq_izobreti_avtomat_kojto_reciklira_butilki_i_dava_hrana_za_kucheta/174094/
http://www.ekipnews.com/news/nauka/tehnologii/turska_kompaniq_izobreti_avtomat_kojto_reciklira_butilki_i_dava_hrana_za_kucheta/174094/

