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Текст: Експертите от РИОСВ – Пазарджик провериха 88 обекта през юни. Извършени са 110 проверки, 
дадени са 60 предписания за отстраняване на допуснати нередности. Съставени са актове за 
административно нарушение на Закона за управление на отпадъците на кметовете на Белово и село 
Сестримо. Кметовете са санкционирани заради нерегламентирани сметища от битови и строителни 
отпадъци и липса на мерки започистването им. 
Четири акта са съставени за заустване на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни 
ограничения и за заустване без разрешително. Ще бъдат глобени собствениците на галваничен цех в 
Панагюрище, на предприятие за производство на акумулаторни батерии в Пазарджик, ВиК ЕООД, 
Велинград и „Панагюрска медна компания“ ООД, площадка с. Цар Асен. За неизпълнение на условия в 
комплексното разрешително, на свинекомплекса на „Свиком“ АД, Априлци също е съставен акт, както и 
на физическо лице от с. Черногорово за нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба 
моторни превозни средства.През юни са издадени три наказателни постановления. На фирма „Хрис” ООД 
– цех за разфасовка на пилета в Пазарджик е наложена санкция от 1000 лв. за заустване на отпадъчни 
води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, фиксирани в разрешителното на обекта. 
На физическо лице от Пазарджик е наложена глоба от 200 лв. за непредставени в срок договори за 
събрано електрическо и електронно оборудване. С 2000 лв. е санкцията за винарната на 
„Памексвим”ООД в Памидово за неводена отчетност на образуваните от дейността отпадъци. 
На Зеления телефон и електронната поща на инспекцията през последния месец постъпиха шест сигнала, 
четири от които за защитени видове бедстващи птици. 
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Текст: Потвърдено е наказателно постановление на директора на Регионална инспекция по околна среда 
и води - Шумен за имуществена санкция на „Лисец” ЕООД. Глобата е в размер на 2 000 лева и е 
потвърдена с Решение на Търговищкия административен съд от 19 юни 2015 г. За това съобщава 
пресцентърът на РИОСВ - Шумен. 
Санкцията е наложена в края на май след извършена проверка от експертите на РИОСВ-Шумен. 
Дружеството е санкционирано за неводене на отчетни книги за дейности с отпадъци в нарушение на 
Закона за управление на отпадъците . Решението на съда е окончателно. 
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Текст: Видин. Проблемът с образуването на нерегламентирани сметища не е свързан с конкретен сезон 
на годината. Това каза за Радио „Фокус”- Видин Алексиния Николова, главен експерт в РИОСВ-Монтана. 
Тя съобщи, че на територията на област Монтана няма образували се такива сметища. „На отделни места 
могат да възникнат нерегламентирани замърсявания. При констатиране на такива змърсявания се дават 
предписания за почистването им на кметовете на общини и кметските наместници на населените места, 
които са задължени да почистят нерегламентираните замърсявания”, обясни Николова. Тя каза още, че 
при неспазване на даденото предписание се предприемат административно-наказателни мерки. В 
населените места и в землищата контролът по отношение предотвратяването и изхвърлянето на 
отпадъци на неразрешени за това места или създаването на незаконни сметища и организиране на 
почистването им е вменен на кметовете на общините, предвид разпоредбите на член 19 от Закона за 
управление на отпадъците. „Освен това от разпоредбата произтичат и задълженията на кметовете на 
общините да организират почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистването от 
отпадъци на общинските пътища. РИОСВ-Монтана упражнява регулярен контрол по изпълнение 
задълженията по реда на ЗУО от кметовете на общини”, добави главният експерт в монтанската 
инспекция. Тя уточни, че при получаване на жалби и сигнали от обществеността в регионалната 
инспекция в Монтана по отношение на замърсявания с отпадъци, се реагира своевременно с извършване 
на проверки. „При установяване на замърсявания се дават предписания на кметовете за почистването на 
замърсените площи и терени, както и се съствят актове за неизпълнение за произтичащите от ЗУО 
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задължения. Изпълнението на предписанията се контролира своевременно от експертите на 
инспекцията”, посочи Алексиния Николова. 
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Текст: За кражба на проводници край гр. Сеново съобщава ОД на МВР - Русе.  
В Районно управление Ветово е постъпил сигнал от телекомуникационна компания, че за времето от 1 
юли до 6 юли в землището на гр. Сеново е била извършена кражба на около 400 метра захранващ кабел, 
който е бил закопан в земята, а около 400 метра от същия кабел, е прекъснат през около 20-тина метра.  
На посоченото място е извършен оглед от дежурна оперативна група и по случая е образувано досъдебно 
производство. 
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