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Източник: МОСВ 

Заглавие: През април експертите на РИОСВ са извършили 1 718 проверки на 1 554 обектa  
Акцент в контролната дейност за месеца са проверки с емисионен контрол на изпусканите 
отпадъчни газове и заустваните отпадъчни води 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2542    

  

Текст: През април експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършили 1 718 проверки на 1 554 обектa. За отстраняване на нарушения са дадени 759 предписания. 
Съставени са 80 акта, от които 4 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 91 наказателни 
постановления на стойност 232 370 лeвa. За увреждане или замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и неспазване на емисионните ограничения са наложени 28 санкции. Постъпилите 
суми по наложени санкции са 296 560 лeвa. 
 Акцент в контролната дейност за месеца са извършените проверки с емисионен контрол на изпусканите 
отпадъчни газове и заустваните отпадъчни води, в резултат на които са наложени 28 санкции на обща 
стойност над 77 000 лeвa. 
 Най–голямата санкция за април,  в размер на 52 944 лв. е наложена от РИОСВ-Пловдив на  КЦМ-
АД,    Пловдив за неспазване на емисионните норми за серен диоксид. РИОСВ- Перник е издала 
наказателно постановление на стойност 40 000 лв.  на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД за неизпълнено условие от 
Комплексното разрешително (допусната е експлоатация на  Енергиен котел 1 едновременно с Енергиен 
котел 2 към ТЕЦ „Бобов дол“ в период от 15 дни през октомври м. г.). 
За превишаване на годишната норма за общи емисии на летливи органични съединения, от РИОСВ-София 
е наложена имуществена санкция от 10 000 лв.  на "Сензор - Найт Индрастриъл“, а РИОСВ Варна е 
санкционирала “Клас олио” АД, с. Карапелит с 5 000 лeвa.  От РИОСВ-Шумен е наложена санкция от 4 000 
лв. на “Промишлено и хибридно животновъдство Брадърс Комерс” ЕАД, гр. Шумен за неизвършени 
проверки за течове на 4 стационарни хладилни и климатични инсталации. 
За нерегламентирано заустване на отпадъчни води от РИОСВ-Шумен са издадени две санкции на обща 
стойност 9632 лв. месечно на „Винекс Преслав” АД /предприятие за производство на вина и 
високоалкохолни напитки/, oт РИОСВ-Пловдив е санкционирано "Тер-М" ЕООД, Пловдив за дейността на 
площадка „Птицекланица" в гр. Първомай с 3 892 лв. месечно и "Икай" ООД, с. Житница за обект 
"Млекопреработвателно предприятие" с 2 236 лв. месечно, а от РИОСВ-Смолян -”Горубсо-Мадан” АД, 
обект ХХ „Рудозем-2“– 1 359 лв. месечно и ”Горубсо-Мадан” АД, рудник „Крушев дол“ – 1 329 лeвa.  
За изпускане на непречистени производствени води РИОСВ-София е санкционирала с 4 000 лв. "Мина 
Чукурово" АД. РИОСВ- Шумен е наложила имуществена санкция от 3 000 лв. на “Месни продукти” ЕООД, 
с. Здравец, общ. Търговище за неизпълнено предписание да прекрати заустването на отпадъчни води, 
формирани от производствената площадка. РИОСВ – Пловдив e глобила с  по 2 000 лв. "Еко Уест къмпани" 
ЕООД, гр. София и "Мост строй плант" ООД, гр. Пловдив за ползване на воден обект без разрешително, за 
същото нарушение РИОСВ -Хасково е санкционирала с 2000 лв.  ,,Микс-ПН“ ЕООД – гр. Раковски, за 
дейността на ферма за патици в с. Върбица. От РИОСВ-Бургас са издадени наказателни постановления, 
всяко по 2 000 лв., на община Поморие – за заустване на отпадъчни води от канализационната система на 
гр.Ахелой в река Ахелой без разрешително; ЕТ „Пено Киров“ /пункт за производство на алкохол в с. 
Горица, общ. Поморие/ - заустване във водосборно дере без разрешително; Община Царево за  заустване 
в Черно море от колектор в района на пристанище Царево и на Община Камено за неизпълнение на 
предписание за осигуряване на безопасен достъп до канализационния колектор на града. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2542
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Продължава контролът по изпълнение на Закона за управление на отпадъците. За извършен 
трансграничен превоз на отпадъци без документ за нотификация,  РИОСВ-Благоевград е наложила 
имуществена санкция от 10 000 лв. на "ПИМК" ООД, с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив. За 
извършване на дейности с отпадъци без документ съгласно закона, от РИОСВ - Варна са издадени две 
наказателни постановления, всяко по 7 000 лв., на “Ел зет метал” ЕООД, гр. София и “Еко Клийн 
Технолоджи” ЕООД, гр. Варна. Със същата сума от РИОСВ-Велико Търново е санкционирано „Фиерхаутен 
България” ООД, с. Враниловци, общ. Габрово.  
........................... 
ІІІ. Отпадъци 

От директора на РИОСВ Благоевград са издадени 7 наказателни постановления, на обща стойност 28 000 
лв., на: "ПИМК" ООД, с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив за извършен трансграничен превоз на 
отпадъци без документ за нотификация - 10 000 лв.; "Картопс" ООД, с. Мусомища, общ. Гоце Делчев за не 
водене на отчетност на отпадъците – 2 000 лв.; физическо лице за извършен незаконен трансграничен 
превоз на опасен отпадък – 3 000 лв.; ЕТ "Иван Бойчев - Р.М.", гр. Благоевград, за извършване на дейност 
по третиране на отпадъци от ИУМПС без да притежава издадено Разрешение по реда на ЗУО – 7 000 лв.; 
физическо лице за извършване на дейност с отпадъци без издаден документ по реда на ЗУО – 2 000 лв.; 
"Евроимпекс Благоевград" ООД, гр. София, за не водене на отчетност на отпадъците – 2 000 лв. и "К и К -
2011" ООД, гр. Благоевград, за извършен трансграничен превоз на отпадъци без документ за 
нотификация – 2 000 лв. 
От РИОСВ Враца са глобени две физически лица за: неупражнен контрол относно дейности, свързани със 
събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на битови отпадъци на територията на гр. Бяла 
Слатина и допуснато депониране на нови количества битови отпадъци в спряното от експлоатация депо  в 
местност “Любомир” – гр. Бяла Слатина – глоба от 1 400 лв. и за събиране и съхраняване на ИУМПС без 
разрешение за дейности по третиране на отпадъци – глоба от 500 лв. 
От директора на  РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция от 1 400 лв. на "Нет-Метал" ООД, 
гр.Кнежа за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и с 3 000 лв. е глобено физическо лице за 
извършване на дейности с ОЧЦМ на площадка в гр.Койнаре без разрешение, издадено по реда на ЗУО. 
От директора на РИОСВ Пловдив са издадени пет наказателни постановления (НП), на обща стойност 
22 000 лв., като четири от тях са за неизвършена класификация на отпадъците на: "Тети и син" ЕООД, гр. 
Пловдив и "Амек тойс" ООД Пловдив,  по 5 000 лв., "Ванко-М" ЕООД – 2 000 лв. и "ДН-Моторс" ЕООД – 
8 000 лв. и едно НП за неводена отчетност за отпадъците на "Домейн Юстина" ЕООД, гр. Пловдив – 2 000 
лв.  
От директора на РИОСВ Шумен е издадено наказателно постановление, на стойност 2 000 лв., на „Маяк - 
КМ” АД, гр. Нови пазар за неизпълнено предписание за предаване на отпадъци на фирма, притежаваща 
документ по ЗУО и са глобени три физически лица за: събиране на отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ и ИУМПС 
без необходимото разрешително – 3 000 лв.; предаване на отпадъци от черни метали, които нямат битов 
характер и са част от железния път (железопътната инфраструктура) на площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали в гр. Попово – 1 400 лв. и събиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (цифрови електромери) без документ по ЗУО – 500 лв. 
За извършване на дейности с отпадъци без издаден документ по ЗУО, директорът на РИОСВ Варна е 
издал две наказателни постановления, всяко по 7 000 лв., на “Ел зет метал” ЕООД, гр. София и “Еко Клийн 
Технолоджи” ЕООД, гр. Варна. “Еко Клийн Технолоджи” ЕООД, гр. Варна е санкциониран с 2 000 лв. и за 
водене на невярна отчетност за отпадъците.  
За допуснато изхвърляне на отпадъци на депо с преустановена експлоатация РИОСВ Монтана е глобила, с 
3 000 лв., кмета на община Берковица.  
От директора на РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на 
„Фиерхаутен България” ООД, с. Враниловци, общ. Габрово, за съхранение на отпадъчни мазнини, без 
документ издаден по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  
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От директора на РИОСВ Пазарджик са издадени наказателни постановления, с които са наложени 
имуществени санкции на: „Виес Ауто“ ООД, площадка гр. Септември – 7 000 лв. за извършване на дейност 
без издадено разрешително; ЕТ “Ай Джи Ен-Ангел Ночев“, гр. Пазарджик - 3 000 лв., за съхраняване на 
отпадъци от ОЧЦМ на площадка без действаща лицензия и е глобено физическо лице от гр. Септември, с 
3 000 лв., за неизпълнено предписание относно заплащане на продуктова такса.  
От директора на РИОСВ Бургас са санкционирани „Металс Бургас“ ЕООД за непредоставена информация 
за дейности с отпадъци (ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и ОЧЦМ) - 2 000 лв. и „Рома ТВ“ за непредставяне за 
заверка на отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци - 5 000 лв. 
От директора на РИОСВ Перник са наложени имуществени санкции на "Акос" ООД, гр.Дупница - 
извършване на дейности по третиране на отпадъци без изискващото се разрешение по ЗУО - 7 000 лв. и 
„Маг“ ООД, гр. Бобов дол - неподаден Годишен отчет по отпадъци - 2 000 лв. 
......................................  
Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
http://www.moew.government.bg/?show=165  
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Разкриха кражба на цветни метали в Исперих 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1267526  

  

 
Текст: Кражба на цветни метали е разкрита в Исперих – съобщиха от ОДМВР-Разград.  
На 21 май в Районното управление е получен сигнал от началника на звено за самоохрана на фирма „Хан 
Аспарух” за извършена кражба на меден проводник с дължина 160 м. Извършен е оглед на 
местопроизшествието, уведомен е дежурния прокурор. В хода на предприетите незабавни издирвателни 
действия са установени извършителите на деянието – Н.Г. на 24 години и Я.С. на 18 години от Исперих. 
Двамата са криминално проявени, осъждани за кражби.  

 

Източник: ruse.topnovini.bg 

Заглавие: Незаконен пункт за изкупуване на метали откри икономическа полиция 

 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/514803  

  

Текст: Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната 
дирекция на МВР в Русе са установили пункт за изкупуване на метали, който е извършвал дейност без 
нужното разрешение, съобщиха от полицията. 

http://www.moew.government.bg/?show=165
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1267526
http://ruse.topnovini.bg/node/514803
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Това е станало вчера около 10.00 часа в хода на проверка. При разследването са намерени изкупени 
отпадъци от черни и цветни метали и документи, свидетелстващи за нерегламентираната дейност. По 
случая е образувано досъдебно производство.  

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Разкриха голямо количество цветни метали в незаконен пункт  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1267704          

  

Текст: На 21 май 2014 година за времето от 11:00 до 16:00 часа в хода на полицейска операция са 
извършени проверки на пунктове за търговска дейност с черни и цветни метали на територията на 
община Червен бряг. 
В частен имот, представляващ промишлено-стопанска база в землището на село Чомаковци, са 
установени обгорени медни проводници, поставени в зеблени чували, нарязани медни проводници, 
действащ електронен кантар за измерване, части от МПС, регистрационни табели от МПС, както и 
разнородни отломки и отпадъци от черни и цветни метали.  
В стая за почивка са открити да се съхраняват в оригинал 2 износни бележки и прилежащи към тях 3 
кантарни бележки, издадени от фирма със седалище град София. 
От базата са иззети 25 медни проводника с гумена обвивка с дължина 2 метра, всеки един от тях и със 
сечение 20 мм., 27 зеблени чували, съдържащи обгорен многожилен меден проводник с общо тегло 
около 270,00 кг. Пунктът е ползван и стопанисван от 30-годишен мъж от село Попица, област Враца. 
Уведомен е прокурор. 
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234 «Б» от НК. Работата 
продължава разследващ полицай. 

 

Източник: vsekiden.com 

Заглавие: Разкриха депо за крадени вещи в Бургас 

На място са намерени няколко плика с наркотици 

Линк: http://www.vsekiden.com/151706  

  

Текст: Депо за разпределение на крадени вещи и наркотици бе неутрализирано от сектор „Криминална 
полиция" и Специализираните полицейски сили при областната дирекция на МВР - Бургас. 
На 20 май около 17.30 часа в местността "Капчето", в пункт за изкупуване на черни и цветни метали на 
частна фирма, непосредствено след сделка с наркотични вещества са задържани криминално проявените 
М.Г., 30-годишен и П.А., 35-годишен, и двамата от Бургас. В близост до задържаните са открити пликове с 
метамфетамини и амфетамини. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1267704
http://www.vsekiden.com/151706
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При извършено претърсване и изземване във фургон, разположен в двора на пункта, са намерени и 
иззети 18 таблетки амфетамин, както и множество прекурсори за производство на наркотични вещества, 
незаконно притежаван от П.А. боен пистолет, калибър 6х35, както и боеприпаси, газов пистолет без 
необходимата регистрация и 13 стека цигари, без акцизен бандерол. 
По предварителни данни в пункта, стопанисван от фирмата на П.А., са разпределяни и изкупувани вещи - 
предмет на различни престъпления и са търгувани наркотици. Пунктът е наблюдаван от известно време, 
като действията по задържането са предприети по време на поредната сделка. 
При претърсванете на дома на П.А., на улица "Мария Луиза", са открити около 1 кг таблетки "Судафет" - 
прекурсор за производството на амфетамини, две пликчета с прахообразно вещество - амфетамин, 
множество крадени вещи - преносим компютър, два таблета, три видеокамери, шест дигитални 
фотоапарата, навигация, мобилни телефони, пробивни машини, телевизори, злато, четири часовника и 
платно за уиндсърф. 
При повторния оглед на пункта са установени и множество обгорени медни проводници с 
приблизително тегло около 2 000 кг, вероятно предмет на кражби от електропреносната и 
далекосъобщителната мрежи открити с парчета от телефонен кабел с различна дължина с общо тегло 
290 кг.; обгорял меден проводник с общо тегло 626 кг.; парчета от кафяви алуминиеви профили с общо 
тегло 248 кг.; оловни стопилки с общо тегло 348 кг. и 49 кг. нарязани медни тръбички. 
П.А. и М.Г. са задържани с полицейска заповед за задържане за срок от 24 часа. С Постановление на 
Окръжна прокуратура - Бургас П.А. е привлечен в качеството си на обвиняем за извършено престъпление 
по чл. 354 А от Наказателния кодекс - разпространение на наркотични вещества - и му е наложена мярка 
за неотклонение "задържане под стража" за срок от 72 часа. Работата по документиране на извършените 
престъпления продължава от служители на Четвърто Районно управление „Полиция" - Бургас и сектор 
„Криминална полиция" при ОД на МВР - Бургас. 

 

 


