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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Красимир Живков открива претоварна станция за отпадъци в Балчик 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3564                                     
 

 

Текст: На 30 юли, от 14 часа, зам.- министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще открие 
претоварна станция за отпадъци в Балчик. Тя е част от Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Добрич. Общата стойност на инвестицията по ОП „Околна среда 2007-2013“  е 37,7 
млн. лева. 
Общият капацитет на приеманите отпадъци в претоварната станция е 12 351 тона годишно. Изградена е 
инсталация за сепариране, поставено е съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 
1647 тона годишно. Завършена е и довеждащата инфраструктура. 
 
   
   
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Опростиха задълженията за такса битови отпадъци на храма „Свети Три Светители” в Шумен 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/621608 
                         

 

Текст: Задълженията за такса битови отпадъци на на най-голямата църква в Шумен „Свети Три 
Светители” в рамер на 13 хил. 559 лв. бяха опростени от Общинския съвет.на заседанието днес. Точката 
бе гледана и на предходно заседание на съветниците, но тогава отпадна с мотива, че не може да се 
опростят данъци само на един храм. На днешното заседание Генчо Гатев обясни, че Общинският съвет 
има решение за опрощаване на такса смет на храмовете в Шумен след 2014 г. Гатев допълни, че в случая 
с църквата „Свети Три Светители” сумата е натрупана от 2011 г. до този момент. При това конкретно 
искане Общинският съвет има правомощия да опрости сумата, натрупана за такса битови отпадъци преди 
2014 г. За опрощаване на задълженията на храма призоваха Даниела Русева и Веселин Панайотов. 
Според Даниела Русева по този начин ще се помогне на храма да посрещне другите разходи, като 
изографисване на стените. С 32 гласа „за” и 5 „въдържал се” без гласували против, съветниците решиха да 
опростят задълженията на църквата. 
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Източник shum.bg 
 

Заглавие: Районният съд потвърди глобата от 3000 лв на кмета Костов за непочистени дерета 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=128494&start=12&PHPSESSID=f81518m3rpjfv40oi2t6e4qiv4                         
 

 

Текст: Шуменският районен съд е потвърдил наказателното постановление на РИОСВ, с което на кмета 
Красимир Костов е наложена глоба от 3000 лева за непочистени речни корита. 
Припомняме, че в края на април екоинспекцията наложи подобни санкции и на кметовете на Хитрино и 
Върбица. 
Със заповед на министъра на околната среда и водите от февруари са били разпоредени проверки за 
наличието на нерегламентирани сметища на речните корита и прилежащите територии на реките. Кметът 
Красимир Костов сформирал комисия, която месец по-късно проверила освен града и селата Новосел, 
Средня, Друмево, Ивански и Мараш. Набелязани били мерки за почистването на нерегламентираните 
сметища и предотвратяване на повторното замърсяване. Месец след това обаче проверяващите 
констатирали, че преминаващата през Шумен река Поройна е замърсена със строителни /в прилежащите 
територии на реката до моста на кръстовището между ул. „Марица“ и ул. „Ген.Скобелев“/ и битови 
отпадъци /по склоновете и прилежащите територии на реката за участъка от кръстовището на ул. 
„Марица“ и ул. „Софийско шосе“ до участъка от кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Климент 
Охридски“/. 
Подобно било състоянието на деретата в Новосел, Средня, Друмево, Ивански и Мараш, където в деретата 
и прилежащите им територии било пълно с битови и строителни отпадъци. 
Въпреки, че кметът възложил почистването на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“, проверката 
показала, че нерегламентираните сметища не са били премахнати. Според съда, „е очевидно, че 
предприетите действия са се оказали недостатъчни и неадекватни“. Съдът намира, че за изпълнението на 
процесното задължение е необходимо предприемането на ефективни мерки, които да доведат до 
целения резултат, като извършването само на формални действия в тази насока не удовлетворява 
изискванията на закона. Следва да се отбележи също, че като е възложил на кметовете на редица 
населени места да изпълняват различни функции във връзка с управлението на отпадъците и контрола на 
чистотата, жалбоподателят не се е освободил от задължението си, тъй като същото е възложено именно 
на кметовете на общините, а в чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО не е предвидена възможност с това задължение да 
бъде натоварено друго лице. 
ШРС смята, че при административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения 
на процесуалните правила. Наказващият орган надлежно е издирил приложимия закон, както и 
съответната санкционна разпоредба и е определил наказание, съответно на нарушението. 
Решението на съда от 23 юли подлежи на обжалване в Административен съд-Шумен в 14-дневен срок от 
обявяването му. 
 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Италия обмисля да си изхвърля боклука в Румъния 
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Линк: http://pik.bg/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F-news373335.html                          
 

 

Текст: Властите в италианската област Лигурия анализират възможността да започнат да изпращат 
отпадъците си в Румъния от 2016 г. заради проблемите със стандартите на италианските сметища, 
съобщава в. "Евениментул зилей", цитирани от БТА. 
"Областта Лигурия търси решения за транспортиране на отпадъците в чужбина, включително в Южна 
Франция и Румъния, защото от 31 декември областта Пиемонт вече няма да ги приема и трябва да 
намерим решения, за да избегнем извънредни ситуации", заяви регионалният комисар за екологичните 
проблеми Джакомо Джампедроне, цитиран от агенция АНСА. 
За момента областта Лигурия, намираща се в северозападната част на Италия, е подписала споразумение 
с властите в областта Емилия-Романя за трансфер на отпадъците, посочи регионалният представител. 
В рамките на временното споразумение властите в Лигурия ще прехвърлят в сметища в областта Емилия-
Романя около 200 тона отпадъци дневно. "Става дума за едно временно решение, но трябва да намерим 
окончателно такова", отбеляза Джампедроне. 
Италия има проблеми със съхранението на отпадъците и беше глобявана неколкократно от Европейския 
съюз за неспазване на стандартите на сметищата, отбелязва изданието. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Задигнаха кабели на улично осветление в Тюленово 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1476217                          
 

 

Текст: Кражба на 70 метра меден електрически проводник е станала в Тюленово, община Шабла, 
информират от Областната дирекция на МВР. Установено е, че извършителите са действали между 16 и 
24 юли т.г.. Използвали са техническо средство. 
Кабелът захранва улично осветление от две междустълбия. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
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