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Източник: vesti.bg 
 
Заглавие: МОСВ: През май са издадени наказателни постановления за 141 хил. лева 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
През май експертите от 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършили общо 1770 проверки на 1670 обекта, съобщиха от МОСВ.  
За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 767 предписания. Съставени са 63 акта, 
от които 4 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 105 наказателни 
постановления на обща стойност 141 110 лева. За констатирано увреждане или замърсяване на 
околната среда над допустимите норми и при неспазване на емисионните норми и ограничения 
са наложени 20 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, включително. и за предходни 
месеци са 448 660 лева. 
След оценка на резултатите от годишния доклад за проведени собствени непрекъснати 
измервания на емисиите на ТЕЦ "Девен", гр. Девня, е установено превишение на нормите, за 
което на дружеството са наложени две еднократни санкции от РИОСВ-Варна на обща стойност 83 
790 лева. За същото нарушение на "Холсим България" АД, с. Бели извор, област Враца е 
наложена еднократна санкция от РИОСВ- Враца в размер на 22 776 лева. 
С по 2 000 лева са санкционирани от РИОСВ Хасково и София съответно: ТЕЦ "Марица 3" АД, гр. 
Димитровград - за работа без функционираща система за собствени непрекъснати измервания 
865 часа над нормата и ЕТ "Пейчо Димитров" – за неизградено изпускащо устройство към 
газоход след инсталациите за опушване на месо.  
За заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, 
определени в разрешителните, са наложени санкции от екоинспекциите в Монтана, 
Благоевград, Хасково и Бургас, съответно на: "Ломско пиво" АД, гр. Лом, пивоварен завод гр. 
Лом – 7 289 лева месечно, "Видахим" АД, гр. Видин – еднократна санкция от 2 769 лева, "Пирин 
мрамор" АД, стопанисващ цех за обработка на скални материали в гр. Сандански – 1 151 лева 
месечно., "Черкезов" ООД - цех за преработка на скални материали, с. Струмяни общ.Струмяни – 
995 лв. месечно, "Каменица" АД, пивоварен завод гр. Хасково – 1 299 лв. и "Лукойл Нефтохим 
Бургас" АД - 24 339 лв. месечно. С 2000 лева е санкционирано "Маклер – Комерс" ЕООД, село 
Брестовене, за заустване във воден обект без разрешителен документ. За изпускане на отпадни 
води в нарушениe на разпоредбите на Закона за водите с по 2000 лева са санкционирани 
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собствениците на винарна в с. Дамяница, общ. Сандански и бетонов възел в с. Дюлино - "ЗСК 
Девня" АД.  
За това, че не са извършили класификация на отпадъците съгласно изискванията на закона за 
управление на отпадъците, от екоинспекциите в Благоевград и София са санкционирани с по 
5000 лева "Щампа Експрес" ООД, гр. Сандански (производство на текстилни изделия и 
щамповане), "Драг – Далас" ЕООД, гр. Сандански ( комплекс, разположен на главен път Е-79, 
местност Поручик Минков) и "Дядо Либен" ООД, гр. София (мандра в гр. Копривщица).  
РИОСВ - Перник е санкционирала "Комст" ООД, град Кюстендил с 5000 лева, тъй като 
дружеството не е изпълнило прeдписание на екоинспекцията да представи заверка на отчетни 
книги за образувани и третирани отпадъци на площадка за черни и цветни метали в град 
Кюстендил. За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация от 
РИОСВ в Бургас и Пловдив са наложени глоби на три физически лица (една от 2000 лв. и две от 
1400 лв.), а друго физическо лице е глобено с 1400 лв. от РИОСВ- Бургас за предаване на 
отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход.  
За изгаряне на отпадъци от автомобилни гуми на територията на общинското сметище РИОСВ - 
Пазарджик е санкционирала със 7 000 лв. "БРОКС" ООД, гр.Пазарджик, а 2 000 лв. е наложената 
глоба на управителя на дружеството за това, че не е изпълнил предписания на екоинспекцията 
да определи зона в границите на депото за самостоятелно третиране на биоразградими 
отпадъци, като не се допуска смесването им с общия поток на битовите отпадъци. За незаконен 
превоз на отпадъци от РИОСВ -Хасково е издадено наказателно постановление, с което е 
санкционирано с 10 000 лв. "Металпласт БГ" АД, град Средец.  
Кметовете на Калофер и Карлово са глобени от РИОСВ - Пловдив с по 3000 лева за това, че не са 
предприели мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места. За 
констатирано неизпълнение на условия от Комплексно разрешително са наложени имуществени 
санкции: от РИОСВ - Пловдив от 10 000 лева на "Дружба Стъкларски Заводи" АД като оператор на 
стъкларски завод и РИОСВ - София на "Тамара 2009" ООД, гр. София - оператор на инсталация за 
производство на гасена вар в с. Опицвет. За същото нарушение РИОСВ - Монтана е 
санкционирала с 15 000 лева "Видахим" АД. като оператор на инсталация ТЕЦ "Видахим". 

Източник: viaranews.com 
 
Заглавие: Дупничани предават за скрап непотребното електрическо и електронно оборудване 
на 26-и  
 
Линк:   
 

 

http://viaranews.com/2013/06/19/%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1/
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Текст:  
 
Дупничани имат възможност да се освободят от ненужното електрическо и електронно 
оборудване. Община Дупница и организацията по оползотворяване на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – “Грийнтех България” АД, организират 
кампания за събиране на ИУЕЕО, съобщиха от пресцентъра на общината. Кампанията се 
осъществява за първи път на територията на община Дупница и е планирана за 26 юни 2013 г. от 
9 до 18 часа.   
 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Как се рециклират три милиона тона стари гуми в Европа 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
До 70 процента от използваните гуми намират края на живота си в депата за отпадъците. Затова 
възможността да се намерят други начини за рециклиране на този материал е от голямо 
значение – както и за намаляването на щетите върху околната среда. Финансиран от ЕС, проектът 
TyGRE има за цел да намери приложение за отпадъците от гуми в Европа – около три милиона 
тона годишно. 
Гумите съдържат газове, които са силно запалими. Това тяхно свойство е добра новина за 
рециклирането, защото отпадъчните гуми могат да се използват като източник на гориво или 
стартерен материал за продукти с добавена стойност продукти. Екипът на проекта изследва по-
добри начини за използване на този ресурс чрез извличане на летливите газове или т. нар. 
“синтетичен газ” (смес от водород, въглероден окис и въглероден двуокис и метан). 
Водеща организация в този проект е италианската национална агенция за нови технологии, 
енергия и устойчиво икономическо развитие ENEA, която е базирана в Портичи близо до Неапол. 
Сабрина Портофина, изследовател в ENEA, казва, че такива странични продукти са 
„задължителни“ в процеса на рециклиране. „Твърдотелният въглерод се събира след 
газификацията като основа за производството на тези странични продукти,“ обяснява тя. 
„Следователно, за да повишим добавената стойност на газификацията, ние решихме да включим 
продукти като силициев карбид – въглеродният оксид реагира със силиций при висока 
температура, за да се образува силициев карбид,” продължава тя. “Силициевият карбид може 
да се използва при производството на керамични материали и електронни приложения“. 

http://www.greentech.bg/?p=42363
http://www.greentech.bg/?p=42363
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След като проектът получи финансиране в размер на 3,3 млн. евро от ЕС, сега консорциумът се 
състои от индустриални и частни партньори (производители, преработватели на вторични 
суровини, потребители на крайния продукт –керамичен прах, пировъглеродни производителя). 
Вече са налице значителни постижения от началото на проекта през 2011 г. Първата фаза на 
проекта е завършена. Сега се строи прототип на завод недалеч от ENEA. Неговата цел е скромна 
– обработка на 30 килограма отпадъци от автомобилни гуми на час. Работата на този прототип 
ще покаже колко устойчива е схемата за рециклиране, разработена от TyGRE, и екипът на 
проекта ще може да направи оценка на енергийния баланс на целия процес. 

 
Източник: dobrich.info 
 
Заглавие: Трима балчиклии са подсъдими за кражби на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Районен съд – Балчик, е насрочил за 20.06.2013 г. наказателно дело срещу 27-годишния М. Р. Кр., 
23-годишната М. Ас. Д. и 22-годишната Г. К. Ас., тримата от гр. Балчик. Районна прокуратура – 
Балчик, е внесла срещу тях обвинителен акт за три деяния, извършени за М. Кр. в условията на 
повторност и продължавано престъпление, а за двете жени - в условията на продължавано 
престъпление. 
Деянията са сторени през месец май 2012 г . в гр. Балчик, след предварителен сговор между 
тримата и четвърто лице, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и 
използване на техническо средство – френски ключ. Те са отнели от хотел 2 броя готварски печки 
с четири плота и фурна, газова печка, 2 броя фритюрници, електрическа печка „Елва”, 
радиограмофон, кафеварка, 3 броя метални шкафове и други вещи. От почивна станция на 
фирма са взели 2 броя решетки за прозорци на бунгала, 2 броя смесителни батерии, 2 броя душ 
батерии. От почивна станция на втора фирма са отнели спирателен кран за студена вода, 7 броя 
душ батерии, 4 броя смесителни батерии за мивки, 80 литров неработещ бойлер и други. 
Общата стойност на отнетото имущество възлиза на 2 821,40 лв.  
Според обвинителния акт на неустановена дата през месец май 2012 г. тримата подсъдими се 
срещнали с четвъртото лице и се уговорили на следващия ден да извършат кражби от хотелски 
комплекси, стопанисвани от свидетел по делото. През светлата част на деня те се отправили пеш 
към хотел и четвъртия участник в деянията разбил решетка на врата. Така проникнали в кухнята 

http://dobrich.info/novini/article/178772/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8--
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на ресторанта и извършили кражба на посочените вещи. Те укрили отнетото в храсти до 
сметище, а по-късно го откарали в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в 
гр. Балчик. Получените пари си разделили. Назначената съдебно-оценителна експертиза 
показва, че отнетите от хотела вещи са на стойност 1773,25 лв.  
През същия месец четиримата се уговорили да извършат кражба от почивна станция, 
стопанисвана от същата свидетелка. Отишли там през деня и започнали да взломяват с крак 
вратите на помещенията. Отнетите вещи предали в пункт за изкупуване на черни и цветни 
метали и си поделили получените пари. Причинената щета е оценена от вещо лице на 264 лв.  
Тримата подсъдими и четвъртото лице се уговорил през същия месец да извършат кражба на 
метални детайли от същия район. Те отишли във втора почивна станция, стопанисвана от същия 
свидетел по делото. Чрез взломяване с крак проникнали в четири бунгала и в склад, откъдето 
извършили кражба на посоченото имущество. То е оценено на 784,15 лв.  
Четвъртия участник в кражбите не е привлечен към наказателна отговорност, тъй като към 
момента на осъществявянето им не е разбирал свойството и значението на извършеното и не е 
могъл да ръководи постъпките си.  
 
 
 


