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Източник: МОСВ 

Заглавие: 2211 са извършените проверки от експертите на РИОСВ през месец юли  

Най-голямата санкция за месеца е наложена от РИОСВ-Бургас и е в размер на 50 189 лв. месечно 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2651                                                                                                                       

  

Текст: За месец юли от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 2211 проверки на 2011 обекти. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 977 
предписания. Съставени са 82 акта, от които 12 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. 
71 са издадените наказателни постановления на обща стойност 265 450 лв. За констатирано увреждане 
или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на емисионните 
норми и ограничения са наложени 27 санкции за общо 253 737 лв. 
През изминалия месец са извършени проверки за спазване на условията в издадените разрешителни по 
Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците. 
Най-голямата санкция за месеца е наложена от РИОСВ-Бургас и е в размер на 50 189 лв/месечно за 
период от шест месеца на „Вики инвест 1“ ЕООД, гр. Пловдив за заустване на непречистени отпадъчни 
води от ПСОВ „Елените“, без издадено разрешително и неспазване на нормите, определени в Наредба № 
8 за качеството на крайбрежните морски води. За заустване на отпадъчни води без разрешително, 
РИОСВ-Русе е санкционирала с 5 000 лв. „Булмилк-2010“ ЕООД, а РИОСВ-Шумен с 2 000 лв. „Делфин 22“ 
ЕООД, с. Гагово. 
 За неупражнен контрол, допуснато замърсяване на площи и образуване на нерегламентирани сметища, 
регионалните инспекции в Русе, Монтана и Шумен са санкционирали кметовете на община Борово с 10 
000 лв., на община Лом - с  1400 лв., с 3 000 лв. на община Нови пазар и на заместник- кмета на община 
Монтана - с  1400 лв. За установени нарушения при експлоатацията на депото за неопасни 
отпадъци,  община Трън е санкционирана със 7 000 лв.от РИОСВ Перник. 
За нарушения на Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ-Пловдив са издадени шест наказателни 
постановления на обща стойност 32 000 лв. За третиране на неопасни отпадъци без регистрационен 
документ, РИОСВ-Велико Търново е наложила имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на „Алмар 13“ 
ООД, а РИОСВ- Стара Загора - в размер на 500 лв. на физическо лице.  
 За извършване на дейност без издадено комплексно разрешително, съгласно изискванията на ЗООС, от 
РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. на „Континвест“ ООД, гр. 
София.  
 За нарушение на режима на Защитена местност „Колокита“ за изграждане на брегоукрепителна стена и 
метална конструкция, РИОСВ-Бургас е санкционирала „Иммофинанс“ЕАД с 10 000 лв. 
 През юли са предприети мерки по сигнали на граждани за намерени птици в безпомощно състояние. От 
РИОСВ-Русе, Плевен, Благоевград и София са изпратени 21 птици в Спасителния център в град Стара 
Загора, като най много са от вида бял щъркел. 
 При проверка по сигнал от РПУ-Раковски, експерти от РИОСВ Пловдив са намерили 120 сухоземни 
костенурки в лек автомобил. Костенурките са конфискувани и изпратени в Спасителния център за диви 
животни в Стара Загора. 
 Подробна информация за осъществената контролна дейност от РИОСВ е публикувана на интернет 
страницата на МОСВ, на ниво „Контролна дейност“. http://www.moew.government.bg/?show=165  
   

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2651
http://www.moew.government.bg/?show=165
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Източник: bta.bg 

Заглавие: Община Балчик ще достави оборудване за новата претоварна станция за отпадъци 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/892662                                                                                                                           

  

Текст: За новоизграждащата се претоварна станция за битови отпадъци край Балчик ще бъдат доставени 
машини, оборудване и транспортни средства за около 1 194 000 лева, съобщиха от кметската управа. 
Претоварната станция е част от проекта за строителство на регионално депо в област Добрич с финансов 
ресурс от оперативната програма "Околна среда". В станцията в местността "Момчил" ще постъпват 
около 12 351 тона отпадъци за година от трите крайморски общини - Балчик, Каварна и Шабла. Очаква се  
през туристическия сезон на ден да се обработват по 60-70 тона отпадъци. През годината ще се събират 
около 1600 тона растителни отпадъци, които ще бъдат компостирани. Претоварната станция ще 
разполага с контролнопропускателен пункт с кантари за превозващите автомобили, производствено хале  
за третиране на отпадъците, площадка за компостиране, лаборатория и други. Общината вече обяви 
обществена поръчка за доставка на техника за третиране и транспортиране на битовите отпадъци -  
мобилна преса, мелница, контейнери, специализирани автомобили, прикачна машина за насипване и 
обработка на компостни лехи и други. Прогнозната стойност е 1 183 995 лева /без ДДС/. В рамките на 
обществената поръчка ще бъде доставено и лабораторно, оптично и прецизно оборудване с прогнозна 
стойност 10 890 лева /без ДДС/. Общината ще приема предложенията на кандидадите за доставка до 29 
септември, а на следващия ден офертите ще бъдат отворени. 
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Жителите на пещерското село Капитан Димитриево подготвят нов протест срещу 
обгазяването му от сметището 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/19/1956108/zhitelite-na-peshterskoto-selo-kapitan-

dimitrievo-podgotvyat-nov-protest-sreshtu-obgazyavaneto-mu-ot-smetishteto.html                                                                                                   

  

Текст: Пазарджик. Чакаме малко хората да се освободят от полската работа и ще проведем отново 
протест срещу обгазяването на село Капитан Димитриево от горящото сметище на Пазарджик. Това каза 
за Радио "Фокус" - Пазарджик Димитър Димитров, секретар в кметството в селото. Вероятно отново ще 
блокираме пътя за Пазарджик. Не могат да ни попречат да изразим своето недоволство. Имаме мнението 
на специалисти, които ни обясниха, че селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница са 
най-застрашени от заразите на сметището. В самият дим има канцерогенни частици, които се разпръсват 
в радиус от около 4-5 км. В селото около 80% от смъртните случаи са в резултат на ракови заболявания, 
обясни Димитров. Той допълни, че въпреки обещанията за спешно решаване на проблема, все още нищо 
не се е променило. Стигнахме до Брюксел, идваха евродепутати от Гърция, Холандия, направиха снимки, 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/892662
http://www.focus-news.net/news/2014/08/19/1956108/zhitelite-na-peshterskoto-selo-kapitan-dimitrievo-podgotvyat-nov-protest-sreshtu-obgazyavaneto-mu-ot-smetishteto.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/19/1956108/zhitelite-na-peshterskoto-selo-kapitan-dimitrievo-podgotvyat-nov-protest-sreshtu-obgazyavaneto-mu-ot-smetishteto.html
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но в горещините или във ветровити дни, сметището отново гори и обгазява Капитан Димитриево, 
допълни Димитров. 

 

Източник: radiovelikotarnovo.com 

Заглавие: Нови контейнери за разделно събиране на биотпадъци ще осигури Община Велико Търново 

Линк: http://radiovelikotarnovo.com/news/9720       
                                                                                                                 

  

Текст: В Закона за управление на отпадъците, приет преди две години, са въведени няколко нови цели за 
депониране на рециклируеми и биоразградими отпадъци, които по етапно всички общини до 2020 
година трябва да постигнат.  
      „Изпълнението на целите за депонирането на рециклируемите отпадъци ние ще реализараме с 
изграждането на регионалната система за управление на отпадъците, по която проектът вече тече. Но 
изпълнението на целите за биоразградимите отпадъци няма да можем да постигнем само с изграждане 
на тази система, защото Наредбата за събиране на биоотпадъците категорично уточнява, че ще се 
признаят за изпълнени цели само разделно събрани биоотпадъци при източника на образуване.”, 
разясни пред Постоянната комисия по Икономически въпроси Зорница Кънчева – главен еколог на 
Община Велико Търново.  
      За да бъдат постигнати целите от общините и да не се увеличат  процентите на отчисленията, които се 
плащат всяка година, трябва да бъде въведено разделно събиране на биоотпадъците при хората. 
Наредбата предвижда да се постави по още един контейнер, който ще бъде пластмасов и кафяв на цвят.  
     Общинска администрация и кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов са взели решение 
поръчката за новите контейнери да се възложи на Общинското предприятие „Зелени системи”, тъй като в 
момента то извърша дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места.  
      По думите на Зорница Кънчева, са необходими 120 000 лева с ДДС за машината за преработване на 
биоотпадъците и 58 000 лева с ДДС за изработката на контейнерите. Сумата ще бъде осигурена чрез 
тегленето на безлихвен заем от ПУДУС.  

 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Изхвърляме опасни лекарства в контейнери и канализация 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/izhvarlyame-opasni-lekarstva-v-konteyneri-i-kanalizatsiya.html                 
                                                                                                              

  

Текст: Два закона не могат да “се разберат” кой да събира медикаментите с изтекъл срок на годност 

http://radiovelikotarnovo.com/news/9720
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/izhvarlyame-opasni-lekarstva-v-konteyneri-i-kanalizatsiya.html
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Изхвърляме опасни стари лекарства в контейнери и канализация, защото няма къде на друго място, 
показа проверка на “Янтра ДНЕС”. Два закона не могат да “се разберат” кой да събира и контролира 
медикаментите с изтекъл срок на годност. От години здравното министерство се опитва да реши този 
проблем, но честата смяна на министрите прехвърля въпроса на заден план. 
Според сега действащия Закон за лекарствата, третирането на старите медикаменти се смята за битов 
отпадък и отговорността веднага се прехвърля върху Закона за управление отпадъците, където е 
посочено, че изхвърлянето им в контейнери или канализация се смята за нарушение, тъй като те са 
опасни отпадъци. На практика обаче става тъкмо обратното, от контейнерите старите илачи от Велико 
Търново отиват на сметището в Шереметя. А от канализацията – в река Янтра. Това призна и шефът на 
общинския отдел по екология Зорница Кънчева, която уточни, че при изграждане на новото регионално 
депо този проблем ще бъде предвиден. 
Още преди две години по времето на здравния министър Стефан Константинов, от МЗ излезе 
предложение гражданите да връщат старите лекарства на аптеките, откъдето са ги купили. Това означава 
пациентите да пазят касовите бележки, което се оказа пълен абсурд, тъй като има медикаменти с 5-
годишен срок на годност. Това предложение направо увисна след бурна критика, както от пациенти, така 
и от фармацевти. Така не беше направена промяна в Наредба 28, която регламентира събирането и 
унищожаването на старите лекарства, но от аптекари, производители, дистрибутори и болници. 
Вчера председателят на асоциацията на аптеките Николай Костов коментира, че идеята от бита старите 
лекарства да се връщат в аптеките е добра, тъй като самите аптекари са задължени да връщат 
медикаментите с изтекъл срок само на дистрибуторите. В случая обаче това правило трябва да се 
премахне, ако пациентите връщат старите лекарства в която и да е аптека, за да не се изискват касови 
бележки, категоричен е Костов. Тогава самата аптека ще си постави малък контейнер за старите лекарства 
и ще сключи договор с фирма, която има лиценз за унищожаване на отпадъци. Наистина, това ще 
натовари фармацевтите финансово, но няма друг начин, заяви шефът на асоциацията. Според него обаче 
цените за изкупуване на старите лекарства трябва да бъдат регулирани от държавата. Ние работим на 
регулиран пазар, затова трябва да има регламентирана цена за килограм стари лекарства, предлага 
Костов. Но тези предложения трябва да се обсъдят от комисия от експерти. 

 

Източник: zapernik.com 

Заглавие: Перничаните нарязали строителен асансьор за скрап имали разрешение от собственика на 

сградата 
  

Линк: http://www.zapernik.com/obshtestvo/pernichanite-naryazali-stroitelen-asansior-za-skrap-imali-
razreshenie-ot-sobstvenika_33788/                
                                                                                                              

  

Текст: Перничаните, които преди няколко месеца нарязаха строителен асаньор за скрап в пернишкия 
квартал "Хумни дол" имали разрешение. Това каза пред ZaPernik.com един от хората, които се включил в 
рязането на скелето. 
Разрешението е писмено и е издадено от собственика на сградата. Хората, които нарязали строителния 
асансьор дори помогнали да се избегне евентуален инцидентът. Старата конструкция ръждясвала и не се 
използвала повече от 20 години. Това я правеше потенциално опасна за пешеходците и автомобилите, 
които преминават по улица "Георги Мамарчев", където се намираше съоръжението. 

http://www.zapernik.com/obshtestvo/pernichanite-naryazali-stroitelen-asansior-za-skrap-imali-razreshenie-ot-sobstvenika_33788/
http://www.zapernik.com/obshtestvo/pernichanite-naryazali-stroitelen-asansior-za-skrap-imali-razreshenie-ot-sobstvenika_33788/
http://www.zapernik.com/
http://www.zapernik.com/
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На 7 май, тази година читатели от "Хумни дол" ни сигнализираха, че техни съседи режат с електрожени, 
посред бях ден строителния асансьор на недовърешния блок в квартала. Екип на полицията беше посетил 
мястото на действието. Полицаите констатирали разрешението за премахването на съоръжението. 
 

 

 

http://www.zapernik.com/

