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Източник: Контролна дейност РИОСВ 
 

Заглавие: Отчет за дейност на РИОСВ м. Август 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165 
 

 

Текст: За месец август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) 
са извършени 1 879 проверки на 1 626 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 635 
предписания. Съставени са 69 бр. актове, от които 7 са за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания. Издадени са  71 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 166 200 лв. За 
констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 22 бр. санкции.  
Постъпилите суми по наложени санкции са 226 201.07 лв. 
І. Въздух 
За неизвършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух, от екоинспекциите в Благоевград, Велико Търново, Монтана и Русе са наложени 
санкции на: „Пеллегуд“ ЕООД, с. Крупник, общ. Симитли и „Ново-Тех“ ЕООД, гр. Петрич – по 300 лв. всяка 
и „Еко – Хиинг 2012“ ЕООД, гр. Гоце Делчев – 100 лв.; „Болярка ВТ“ АД, гр.Велико Търново, “Химпродукт“ 
АД, гр. Горна Оряховица и асфалтова база с. Ерден, към „Трейс – София“ ЕАД – по 100 лв. всяка и „Б-
Контакт” ООД, гр.Бяла – 200 лв.  
За организирано изпускане на газови емисии в атмосферния въздух с измерени концентрации, 
превишаващи нормите за допустими емисии, от РИОСВ Враца и РИОСВ Бургас са  наложени текущи 
месечни санкции на: “Вархим” ЕООД, гр. Мездра, за обект “Хидратен цех”, гара Черепиш - 657, 26 лв. и 
"Бургас Пътстрой" АД, за обект асфалтова база гр. Средец - 506 лв. 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Кроношпан България“ ЕООД 
за неуведомяване за настъпила аварийна ситуация – пожар на производствената площадка. 
От РИОСВ Русе, с по 1 000 лв., са санкционирани „Авалон индъстри” АД, гр. Русе и „Арда – Русе” ООД, гр. 
Русе за допуснати превишения на граничните стойности на нивата на шум от дейността на дружествата.   
За непредставен отчет, за 2014 г., за веществата, които нарушават озоновия слой  и/или за флуорирани 
парникови газове, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, зависят или са изработени от 
тези вещества от РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Бенса Си Ен“ 
ЕООД, гр. Русе - МПП- гр. Попово.  
ІІ. Води 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите в Бургас, Монтана, Варна, Пловдив, 
Хасково и Шумен са наложени санкции, по реда на чл. 69 от ЗООС, на: община Несебър, за обект: 
канализационна система "Обзор - Бяла" - 394 лв./мес., „България флуорит” ЕООД, гр. София - обект за 
добив и обогатяване на флуоритова суровина - 615,91 лв./мес.; “Легалити” АД, Ваканционен клуб “Вила 
Романа”, с. Топола - 324, 44 лв./мес.; „Балкантабако“ ЕООД, с. Старосел – 210.50 лв./мес., „Ринг-П“ ЕООД, 
гр. Пловдив – 196 лв. (еднократна); „Неохим“АД, гр. Димитровград – 2 056 лв./мес., „Каменица“АД, гр. 
Хасково - 346 лв. (еднократна) и „ЮЕС Комерс” ООД, с. Голямо Градище, общ.Опака - 271 лв./мес. 
От РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на: община Камено - 4 000 лв. за неспазване на 
условия в разрешително за ползване на воден обект и община Царево – 4 000 лв. за неспазване на 

http://www.moew.government.bg/?show=11
http://www.moew.government.bg/?show=43
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условия в разрешително за канализация на с. Варвара и 6 000 лв. за заустване без разрешително от 
канализационна система на с. Синеморец.  
За допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото разрешително 
от РИОСВ Варна са издадени наказателни постановления на ЕТ „Димитър Катранджиев“, с. Крапец – 3 000 
лв. и „Смарт инвест 2010“ ЕООД, гр. Балчик – 2 000 лв. От екоинспекцията е наложена имуществена 
санкция, в размер на 3 000лв., и на “В и К” ЕООД, гр. Добрич за неизпълнение на условие в 
разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 
От РИОСВ Плевен са наложени 4 имуществени санкции, всяка по 500 лв., на община Луковит за 
непроведен собствен мониторинг на отпадъчни води за 2014 г.  
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на "Балкан милк - 2011" ЕООД, 
гр. Варна – млекопреработвателно предприятие, гр.Нови пазар за това, че дружеството не е поддържало 
пречиствателното съоръжение за отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност.  
ІІІ. Отпадъци 
За неводене на отчетност за образуваните отпадъци са издадени наказателни постановления, всяко по 2 
000 лв., на: „Дизар мегаметал“ ООД, гр. Петрич (РИОСВ Благоевград); „Реал-Николови“ ЕООД, гр. Габрово, 
медицински център за специализирана извънболнична помощ-Апогей-д-р Ангелов, с-ие“ СД, гр. Габрово, 
“Фацио“ ЕООД, гр. Габрово, “Дани-2006“ ЕООД, гр. Дряново (РИОСВ Велико Търново); „Феникс Инверс" 
ООД, гр.Ловеч (РИОСВ Плевен). 
За непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места от 
екоинспекциите в Русе, Стара Загора и Шумен са глобени кметовете на: община Исперих – 5 000 лв., 
община Ямбол и община Нови Пазар – с по 2 000 лв. 
От РИОСВ Велико Търново, с по 300 лв., са глобени две физически лица за нерегламентирано изхвърляне 
на отпадъци. За същото нарушение от екоинспекцията е наложена имуществена санкция, в размер на 
1 400 лв., на “Мегапорт“ ООД. 
За неизпълнено предписание, дадено по реда на ЗУО, от РИОСВ Плевен е издадено наказателно 
постановление, на стойност 5 000 лв., на "Полихим-СС" ЕООД. Екоинспекцията е глобила с 2 000 лв. 
физическо лице за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци - електрически кабели и 
проводници. 
От РИОСВ Хасково са издадени две наказателни постановления, всяко по 7 000 лв., на „Автоцентър Октай" 
ЕООД - Крумовград и "БАХО 87" ЕООД - Кърджали за третиране на отпадъци от ИУМПС без разрешително. 
С по 500 лв. са глобени две физически лица за: разкомплектоване на ИУМПС без разрешение (РИОСВ 
Стара Загора) и извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 
метали без регистрационен документ (РИОСВ Хасково). 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Ринг 3“ ООД по ЗЗТ за 
нарушаване режима на ЗТ – ПЗ „Пясъчни дюни между къмпингите Златна рибка и Градина“. От 
екоинспекцията, с по 500 лв., са глобени 5 физически лица за навлизане в резерват Ропотамо по р. 
Ропотамо и едно физическо лице – със 100 лв. за разполагане на палатка в резерват Ропотамо. 
С по 100 лв. са глобени физически лица за: непредставена обобщена информация за изкупените, 
обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, 
както и за складовите наличности (РИОСВ Велико Търново); разрушаване на гнездо на екземпляри от 
вида Бял щъркел (РИОСВ Плевен) и отглеждане на шипобедрена костенурка – защитен животински вид 
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (РИОСВ Пловдив). 
Пловдив- 1. Наказателно постановление № 70/11.08.2015 г. по Закона за биологичното разнообразие 
срещу Спас Стефанов Ипократов от Пловдив, за това, че отглежда в дома си с наложена глоба в размер на 
100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв. 
През отчетния период от експертите на РИОСВ Смолян са извършени осем проверки по сигнали за 
нападение на кафява мечка над селскостопанско имущество и домашни животни в землището на село 
Сивино, общ. Смолян (1бр.),  с. Брезе, община Девин (4 бр.), гр. Девин (1 бр.), с. Борино (1 бр.) и с. 
Стояново, общ. Ардино (1 бр.). При проверките е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка. 
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V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условия от КР от екоинспекциите в Стара Загора и Плевен са наложени имуществени 
санкции на: „Брикел“ ЕАД, гр.Гълъбово – 35 000 лв., „Палфингер ПБ“ ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа – 
10 000 лв. и община Троян -10 000 лв. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС, са наложени имуществени санкции на: 
„Агрошанс Комерс“ ЕООД – 5 000 лв. (РИОСВ Бургас), „Аполо – 6 Експерт Импорт” ЕООД – 4 000 лв. (РИОСВ 
Пловдив) и „Аскент“ ЕООД – 4 000 лв. (РИОСВ стара Загора). 
От РИОСВ Бургас са наложени две имуществени санкции, всяка по 1 000 лв., на „Стоник Груп“ ООД и 
„Агрошанс Комерс“ ЕООД за извършване на дейност без процедирано ИП по реда на Глава шеста от 
ЗООС.  
За неуведомяване, на най-ранен етап, за инвестиционно намерение са издадени наказателни 
постановления, по 1 000 лв. всяко, на: „Жижо 82“ ООД, гр. Варна (РИОСВ Варна), „Вардмекс” ООД, с. 
Вардим (РИОСВ Русе) и „Мебелисимо” ЕООД (РИОСВ София). За същото нарушение от РИОСВ Велико 
Търново, с 50 лв., е глобено физическо лице. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са издадени Заповеди за прилагане на ПАМ от РИОСВ Варна и Велико Търново на: 

- Община Провадия (Общинско депо за неопасни отпадъци) – спиране на експлоатацията и 
дейностите по обезвреждане чрез депониране на битови и строителни отпадъци на Общинско депо за 
неопасни отпадъци, гр. Провадия до изграждане на регионално депо за общините от регион Провадия; 

- „Екоинвест 13“ ООД, гр. Златарица - спиране на дейността по производство на дървени въглища 
до привеждане на обекта в съответствие със законодателството по компонент „въздух“ и фактор 
„химикали“. 

 
 
Източник: novanews.novatv.bg 
 

Заглавие: Депото за отпадъци в Самоков отваря врати с протест 
Площадката ще събере боклука на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман 
 

Линк:http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/18/124488/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%
82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B2-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/ 
  

 

Текст: След броени часове започва работа новото депо за отпадъци в Самоков. Проектът е за над 9 
милиона лева, по-голямата част от които европейски пари. 
 Площадката е изградена, за да събере отпадъците на общините Самоков, Костенец, Долна баня и 
Ихтиман. Строителството предизвика недоволството на близо 4 хиляди граждани на Самоков, според 
които площадката на новото депо е в опасна близост с река Искър и язовира, който подава питейна вода 
към София. 
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Според създадения инициативен комитет, при изготвянето на екооценка за депото, река Искър въобще 
не е взета предвид от експертите. Министерството на околната среда и водите пък успокои, че опасност 
за водата на софиянци няма. Очаква се днес откриването на депото да бъде съпътствано от простест. 
 
 
Източник: newsline.bg 
 

Заглавие: АЕЦ Козлодуй откри търг за предаване на отпадъци за безопасно третиране 
 

Линк: http://industryinfo.bg/article/14428-aec-kozloduy-otkri-targ-za-predavane-na-otpadaci-za-bezopasno-
tretirane   
  

 

Текст: АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка с предмет "Предаване на неоползотворими и опасни 
отпадъци за последващо безопасно третиране". 
Процедурата включва предаване за безопасно третиране на бракувани химически вещества и смеси, 
опаковки от опасни вещества, луминесцентни лампи, гуми и др. Неоползотворимите и опасни отпадъци 
съгласно Закона за управление на отпадъците е необходимо да бъдат предадени за по-нататъшно 
безопасно третиране. Прогнозната стойност на поръчката е 450 000 лв. 
Срокът на валидност на публичната покана е 13 октомври т. г. 
Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да 
откриете тук. 
 
 
Източник: ams.bg 
 

Заглавие: Робот ще събира контейнерите за отпадъци 
Целта на проекта е разработването на машина, която с помощта на инструкции от 
операционната система на камиона, може сама да достигне до контейнерите за смет 
 

Линк: http://www.ams.bg/content/robot-shte-sabira-konteynerite-za-otpadatsi-018013 
  

 

Текст: Представете си робот, който тихо и дискретно влиза във вашия квартал, събира контейнерите за 
отпадъци и ги отнася до камиона за смет – без да събужда спящите семейства и без да се налага 
вдигането на тежки предмети от човека... 
Това е и предназначението на ROAR (от анг. -„рев“) – проект, чиято цел е разработването на машина, 
която с помощта на инструкции от операционната система на камиона, може сама  да достигне до 
контейнерите за смет, да ги повдигне и пренесе до сметосъбиращите камиони и да ги разтовари. Всичко 

http://industryinfo.bg/article/14428-aec-kozloduy-otkri-targ-za-predavane-na-otpadaci-za-bezopasno-tretirane
http://industryinfo.bg/article/14428-aec-kozloduy-otkri-targ-za-predavane-na-otpadaci-za-bezopasno-tretirane
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2604
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това се случва под контрола на водача на камиона, като по този начин може да се избегне и вдигането на 
тежки предмети от хора. 
ROAR e съвместен проект на Volvo Group, Технологичен университет Чалмърс (Гьотеборг, Швеция), 
университета Малардален (Швеция), Penn State University (Съединените щати) и компанията за 
рециклиране на отпадъци Renova. Целта му е да покаже как в най-близко бъдеще умните машини могат 
да бъдат използвани за широк спектър от дейности в помощ на обществото, а събирането на отпадъците 
е само един от примерите. 
"Ние предвиждаме бъдеще с все повече автоматизация и този проект ни дава възможност да развихрим 
въображението си днес и да предложим нови транспортни решения утре",  казва Пер-Лаге Гьотвал, 
ръководител на проекта за Volvo Group. 
Трите университета, които ще работят по проекта, са част от Volvo Group’s Academic Partner Program - 
мрежа от дванадесет академични партньори, с които Volvo си сътрудничи по посока изследователска 
дейност. 
Студентите от университета Малардален ще работят по създаването на самия робот. 
"Вълнуващо е, когато се появи възможност за съчетаването на авангардна научноизследователска 
дейност и обучението ни по роботика“, казва Микаел Екстрьом, ръководител на проекта за университет 
Малардален. "Голяма част от студентите ни ще работят по този проект, а това е една огромна възможност 
за тях да научат много както за технологиите, така и за работата в екип в реален индустриален контекст“, 
допълва той. 
Изработването на операционната система е поверено в ръцете на студентите от шведския технологичен 
университет Чалмърс.   
"В продължение на много години ние в Чалмърс разработваме технологии за контрол и координация на 
автономни системи и сме сигурни, че ще успеем да се справим с предизвикателствата от комплексен тип, 
които работата с отпадъци предполага“, казва Петер Фалкман, доц. Автоматизация в Чалмърс.  
Комуникационните системи и контролния панел за шофьора на камиона ще бъдат разработени в Penn 
State, Пенсилвания. 
"Ние сме изключително горди със своите студенти, които са много добре обучени в автоматизацията на 
технологии, но този проект ще им даде нови знания по посока да се определи как обществото си 
взаимодейства всекидневно с роботизирани системи“, казва Шон Бренън, ръководител на екипа за Penn 
State. 
Работата по ROAR ще продължи до юни 2016 г., когато технологията ще бъде тествана на превозно 
средство разработено от компанията за рециклиране на отпадъци Renova. 
"В продължение на много години Renova е лидер в развитието на технологии за превозни средства, 
посветени на по-добра работна среда и опазване на природата, казва Ханс Закрисон, мениджър развитие 
в Renova. „А този проект показва една вълнуваща възможност за бъдещето“, допълва той. 
 
 
Източник: newsline.bg 
 

Заглавие: Ром от Кюстендил, заловен да краде: По-добре да отида в затвора, идва зима, там е топло и 
дават храна три пъти на ден 
 

Линк: http://struma.bg/news/62411/1/1/Rom-ot-Kyustendil-zaloven-da-krade-Po-dobre-da-otida-v-zatvora-
idva-zima-tam-e-toplo-i-davat-hrana-tri-puti-na-den.html  
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Текст: Беден ром от Кюстендил ще търка наровете в Бобовдолския затвор десет месеца, след като бе 
заловен на 20 януари да разбива плевня в невестинското село Неделкова Гращица, откъдето откраднал 
буркан със спържа, медни съдове и жици. 
Петър Христов няма постоянен адрес. По милост е приютен от свои далечни роднини от ромското гето на 
Кюстендил. Той се призна за виновен и заяви: 
„Като няма къде да живея, по-добре да отида в затвора. Сега идва зима, а там е топло и дават три пъти на 
ден храна”, каза Христов, който само преди няколко месеца е излязъл от Бобовдолския затвор, където 
изтърпял три години и половина присъда за серия кражби, извършени от него през 2010 и 2011 година. 
Тежкото наказание сега е заради това, че деянията на Христов са извършени в условията на 
продължавано престъпление. Сред задигнатите вещи са медно котле с вместимост 4 литра, оценено на 
10.50 лв., 50 метра двужилен кабел на стойност 9.00 лв., 50 метра многожилен кабел на стойност 15.00 
лева и 1 платнена торбичка на стойност 1.00 лева. При първия набег в плевнята Петър задигнал вещи за 
35.50 лева. 
Два дена по-късно Христов се върнал отново в плевнята и разбил вратата на втората стая, в която 
намерил буркан със спържа, която според съдебните експерти струвала 5.00 лв., медна лозарска машина 
за пръскане, на стойност 80.00 лева и медни кабели от ел. инсталация с дължина 3 метра, на стойност 
1.80 лв., а общата стойност на задигнатото е 86.80 лева. 
Според документите по делото всички задигнати от Петър вещи са на обща стойност 122.30 лева и 
деянието е извършено в условията на „опасен рецидив”, след като е бил осъждан за тежко умишлено 
престъпление на лишаване от свобода и като от изтърпяването на наказанието не е изминала година, 
показват справките по делото. 
В крайна сметка Районен съд - Кюстендил постанови Петър Христов да изтърпи наказание “лишаване от 
свобода” за срок от десет месеца в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг 
режим. 
Христов ще трябва да плати и направените по делото разноски - 131 лв. за изготвяне на оценка на 
откраднатите от него вещи. 
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