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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Премиерът Борисов, еврокомисар Георгиева и министър Василева инспектираха новото депо 
на Перник 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3759 
 

 
 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов, еврокомисар Кристалина Георгиева и министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева направиха инспекция на Регионалната система за управление 
на отпадъците в Перник. Предстои обектът да  бъде официално открит на 12 октомври. Новото депо ще 
обслужва близо 133 000 души от шест общини – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън. 
Стойността му е 19 млн. лв. без  ДДС. 
„Видно е, че сме направили нещо хубаво, по което сме работили през годините“, каза премиерът и 
добави, правителството полага огромни усилия за всички градове. Искам да благодаря на 
правителството, че довърши започнатата работа, посочи еврокомисар Георгиева, помним, че 
еврофондовете бяха спрени. „От нашите одитори получаваме много добри отзиви как работи България. В 
челната десетка сме по усвояване на еврофондовете – 8 място, а бяхме на опашката. България е най-
големият нетен бенефициент – най-много получава в сравнение с това което дава“, заяви еврокомисар 
Георгиева. 
Министър Ивелина Василева отбеляза, че с изграждането Регионалната система за управление е 
осигурено третирането на отпадъците в Пернишкия регион за следващите поне 20 години. В  отговор на 
журналистически въпрос тя съобщи, че при другият голям проект на Перник – водният цикъл, вече се 
работи по възлагането на регионалното прединвестиционно проучване, въз основа на което ще бъде 
осигурено финансиране по ОПОС 2014-2020. 
В предишния програмен период, по ОПОС 2007-1013 вече са изградени 14 регионални системи за 
управление на отпадъците в цялата страна – Столична община, Ботевград, Добрич, Малко Търново, 
Бургас, Видин, Габрово, Хасково, Перник, Самоков, Панагюрище, Никопол, Луковит и Аксаково (Варна). 
 
 
Източник: struma.bg 
 

Заглавие: Благоевградски екоинспектори с предложение до МОСВ за поскъпване на дебелите 
найлонови торбички 
 

Линк: http://struma.bg/news/64153/1/1/Blagoevgradski-ekoinspektori-s-predlojenie-do-MOSV-za-
poskupvane-na-debelite-najlonovi-torbichki.html 
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Текст: 14 000 лв. глоби наложи Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ на фирми и 
институции в Благоевградска област заради неизпълнени предписания, касаещи незаконни сметища, шум 
и замърсяване на околната среда. Това пише в септемврийския отчет на инспекцията, която всеки месец 
прави по стотина проверки на обекти в региона - целеви и по сигнали, получени от гражданите. 
Сред нарушителите за пореден път изскачат имената на две кметици - на разложкото с. Годлево Радка 
Бележкова, чиято фирма ЕТ „Векир - Радка Бележкова“ отнася поредна глоба заради липса на 
задължителния мониторинг при заустване на отпадъчните води от цеха за производство на мляко, и на 
гърменската кметица Минка Капитанова - за неизпълнение на предишно предписание от РИОСВ. 
Неизчистени сметища донесоха глоби от по 3000 лв. на колегите им от Кресна Илиян Кръстев и на 
Струмяни Емил Илиев.   
Гоцеделчевската „ЮРО ДИЙЛ“ ЕООД ще плати 2000 лв. заради необезопасен склад за съхранение на 
опасни химични вещества и смеси, а „Съни-тера 2007“ АД влиза в режим ежемесечна глоба от 648 лева, 
наложена за замърсяване на въздуха. С месечна санкция от 50 лева се отърва петричката „Мултитруп“ 
ООД за същото нарушение. 
Извън текущите проверки, инспекторите на РИОСВ - Благоевград са мерили и дебелината на полимерните 
торбички в благоевградските търговски обекти. Според общата констатация производителите на такива 
торбички ги правят прекалено дебели, с което нарушават Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса за продукти, и така пълнят природата с огромни количества трудно 
разлагащи се отпадъци, без да си плащат за това. 
В доклада си до ресорното Министерство на околната среда и водите местните инспектори са 
предложили продуктовата такса за опаковки и за полимерни торби да бъде включена от производителя в 
цената на продукта, което ще ограничи използването на полимерни торби с дебелина над 25 микрона. 
РИОСВ раздаде и серия предписания. „Пеллегуд“ ЕООД, с. Крупник, трябва до края на октомври да 
обезшуми дробилката си за производство на пелети, гоцеделчевската ЕТ „Димитър Христов-Нети“ да 
въведе обекта си в експлоатация, а гърменската „Темелков Къмпани“ ООД да си организира извозването 
на отпадъците. При неизпълнение на предписанията ще бъдат предприети административно-наказателни 
мерки, предупреждават от РИОСВ. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Варна издаде 7 наказателни постановления в размер на 25 000 лева 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/11/2132160/riosv-varna-izdade-7-nakazatelni-
postanovleniya-v-razmer-na-25-000-leva.html 
 

  
 

Текст: РИОСВ – Варна издаде 7 наказателни постановления в размер на 25 000 лева. Това съобщиха от 
пресцентъра на институцията. Експерти от екоинспекцията са глобили с общо 10 000 лв. фирма за 
нарушения в Защитената местност „Лонгоза“ и неизпълнение на Закона за опазване на околната среда. 
Фирмата не е изпълнила предписание на инспекцията от юли 2015 г. за спиране на всички дейности по 
насипване на земни маси и уплътняване на брега на р. Камчия, за което е глобена с 5000 лв. Втората 
санкция е за неспазване на условие по решение за екологична оценка в размер на 5000 лв. От 
инспекцията припомнят, че през лятото на 2015 г. дружеството е извършило редица дейности, забранени 
в границите на защитената територия и реката - забиване на пилони във водата и насипване на земни 
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маси в река Камчия, строеж на ограда и изсичане на 10 дървета със заповед на кмета. За това нарушение 
на кмета на община Аврен е съставен акт. 7000 лв. е санкцията на друга фирма за нарушение на Закона за 
управление на отпадъците – смесване на неопасни с опасни отпадъци на площадка, отредена за 
съхраняване на отработена шлака от бластиране. Глобата е минималната, определена от закона, тъй като 
това нарушение е първо за дружеството. Фирма и община Балчик са глобени за това, че не са 
информирал инспекцията за инвестиционно намерение в най-ранен етап в нарушение на на Закона за 
опазване на околната среда, за което им е наложена глоба съответно от 2000 и 1000 лв. Още две 
предприятия са нарушили закона, като не са изпълнили предписание, поради което са им наложени 
имуществени санкции съответно от 3000 и 2000 лв. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Инспектори от РИОСВ - Пазарджик на проверки по сигнали  
 

Линк: http://bnr.bg/post/100611671/inspektori-ot-riosv-pazardjik-na-proverki-po-signali 
 

  
 

Текст: Екоинспекторите в Пазарджик провериха сигнал, подаден на „Зеления телефон“, че в Стара река 
при моста на брациговското село Бяга тече кафява вода.  
Проверката е установила, че поради запушване, от северния колектор  на градската канализация в 
Пещера са изтичали канализационни води. Проблемът вече е отстранен, съобщават от РИОСВ. 
Екоинспекторите са проверили и сигнал за образувано нерегламентирано сметище от строителни 
отпадъци и инертни материали до бетонов център във Велинград. На фирмата, стопанисваща обекта, е 
даден срок да почисти терена и да възстанови почвената покривка. 
В екоинспекцията е подаден сигнал и за нетърпима миризма и дим от комина на общинската болница 
във Велинград. Сигналът е препратен по компетентност до общинската администрация за спешна 
проверка. 
И още един сигнал е препратен за проверка с адрес Басейнова дирекция  в Благоевград. Става дума за 
забелязана умряла риба в язовир Доспат. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Падна още една бариера пред бъдещо депо за отпадъци в землището на Джерман 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1513091   
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1513091
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Текст: Административен съд- Перник отхвърли жалбата на Сдружение "Бъдеще за Джерман" срещу 
решение на директора на РИОСВ- Перник за оценка въздействието върху околната среда. С него се 
разрешаваше осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионален център за 
третиране на неопасни отпадъци - Регион Дупница". 
В жалбата се съдържат доводи, че при издаването на доклада са допуснати съществени нарушения на 
административно производствените правила и нарушения на материалния закон.  
Джерманци нееднократно са заявявали, че не желаят изграждането на депо в землището на населеното 
място и са изказвали притеснения за въздействието върху околната среда. Директорът на РИОСВ- Перник 
оспорва жалбата, като обяснява, че са спазени всички процедури за изготвяне на оценката и са взети 
всички необходими мерки за запазване на околната среда. Жалбата е оспорвана и от община Дупница. 
Според Административен съд- Перник, решението на инспекцията е съобразено с опазването на околната 
среда и с всички законови разпоредби. Сдружението "Бъдеще за Джерман" трябва за плати на РИОСВ - 
Перник съдебни разноски в размер на 350 лева и на община Дупница - 1 200 лева. Решението може да се 
обжалва пред Върховния административен съд. 
Заинтересованите страни- Община Кюстендил и община Сапарева баня изразяват становище за 
неоснователност на жалбата. Инвестиционното предложение касае шест общини и предвид разписаната 
технология по предварително третиране и депониране на отпадъци, не се очаква генериране на шум, 
отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително 
въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и до застрашаване живота и 
здравето на хората. С тези доводи се иска отхвърляне на жалбата като неоснователна. Заинтересованите 
страни-Община Бобов дол, Община Невестино, община Трекляно не изразяват становище по жалбата, се 
казва в решението на Административен съд- Перник. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стартира кампания за събиране на опасни отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1512101   
 

  
 

Текст: Кампания за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата организира Община 
Пловдив. Инициативата се провежда от 15-ти до 17-ти октомври. 
Опасните отпадъци ще се приемат  мобилен събирателен пункт, който ще бъде позициониран по няколко 
часа във всеки район на общината. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1512101
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Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат в пунктовете са: живак и живакосъдържащи 
уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, 
мастила и замърсени опаковки,както и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Графикът за събиране на опасните отпадъци е следният: 
- на 15 октомври (четвъртък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Западен”, на паркинга на ул. 
„Равнища” до параклиса „Св. Троица” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Северен”, на 
кръстовището на ул. „Победа” и ул. „Димитър Стамболов”, в близост до автогара „Север”; 
- на 16 октомври (петък) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Тракия”, ул. „Съединение”, до „ДКЦ V – 
Пловдив” и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Източен”, ул. „Лев Толстой” №2; 
- на 17 октомври (събота) от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Южен”, продължението на бул. 
„Македония” срещу големия хранителен магазин и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район „Централен”, 
на паркинга зад ресторант „Стадиона”. 
 
 
Източник: plovdivnews.net 

Заглавие: Двете сметища в кв. Рудничар бълват смрад и зарази, хората не смеят да си отворят 
прозорците, майки пренасят децата си на ръце покрай бунището. Кметът обеща: до днес проблемът ще 
бъде решен  
 

Линк: http://plovdivnews.net/plovdiv/15402-novi-koshcheta-za-otpadatzi-v-severen  
  

 

Текст: Проблемът с нерегламентираните сметища в кв. Рудничар все още стои нерешен. Боклуците на са 
чистени от пролетта, смрадтта е непоносима, има опасност от зараза. Кметът Иван Иванов обеща, че 
проблемът ще бъде решен до днес. 
Стамен Стаменов, който живее до нерегламентираното сметище заяви пред ТВ Кракра, че няколкократно 
се е обръщал към общината за помощ, но никой не му е обръщал внимание. 
"Не смея да поканя хората на гости. Хубава къща, за какво съм я направил", жалва се Стаменов, който не 
сме е да отваря прозорците на дома си, заради ужасната миризма. Той плаща данък 150 лв. само за 
къщата, тъй като района се води разширен център. 
Второто сметище в квартала се е натрупало по същата причина - един контейнер на сто къщи. Камиони и 
каруци идвали през нощта и стоварвали боклука. 
"Майки гушкат децата си на ръце, за да ги свалят надолу, не смеят да ги пуснат в това бунище", разказва 
перничанин. 
Проблемът с боклука е огромен, от една страна се дължи и на недобросъвестни граждани, които 
изхвърлят боклука не на местата, предназначени за това, каза кметът Иван Иванов. Според него 
проблемът ще се реши с новия договор, който ще бъде сключен с избор на изпълнител. С отварянето на 
новото депо за твърди битови отпъдъци отчитането ще бъде на тон смет, така, че самите изпълнители ще 
бъдат заинтересовани да събират и извозват повече. 
Вчера Иван Иванов е възложил почистването на сметищата и обеща, че до днес проблемът трябва да 
бъде решен. 
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Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Нови кошчета за отпадъци в "Северен" 
 

Линк: http://perniktoday.net/zakrivat-smetishteto-v-teva/    
  

 

Текст: Акция по поставяне на кошчета за отпадъци се осъществява в момента в район „Северен” – 
съобщи и.д. кмет на района Лариса Кътова. 
До момента са поставени 23 бр. на следните адреси: 
- ул.”Милеви скали” №2 – 2 бр. 
- парк „Красива България”,находящ се между бул.”Дунав” №186 А, Б и В и ул.”Барикадите” – 8 бр. 
- ул.”Борба” №3 – 2 бр. - ул.”Гонда вода” до пенсионерски клуб „Надежда” – 1 бр. 
- ул.”Гонда вода” №2 – 1 бр. - парк „Рибница” - 1 бр. 
- бул.”Васил Априлов” №101/121 – 4 бр. 
- бул.”Марица” №27Б – 1 бр. - ул.”Стоян Заимов” №16 – 3 бр. 
Кошчетата са изработени от бетон, с вместимост 40 литра. Монтират се от служители на ОП „Градини и 
паркове” по желание на жителите на район „Северен”, по основни булеварди, градинки, междублокови 
пространства, детски площадки и места със завишен човекопоток. Предстои да бъдат поставени още 22 
бр. кошчета за отпадъци в района. 
За гражданите, които желаят да конкретизират място за поставяне на кошче за отпадъци е обявен тел. 
032 / 901 – 165 – отдел „Екология” в районната администрация. 
 
 
Източник: septemvri.kmeta.bg 
 

Заглавие: На 31 октомври изтича срок за плащане на втората вноска за данък сгради, такса битови 
отпадъци и данък върху превозните средства 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/11/2132193/na-31-oktomvri-izticha-srok-za-plashtane-
na-vtorata-vnoska-za-danak-sgradi-taksa-bitovi-otpadatsi-i-danak-varhu-prevoznite-sredstva.html 
     

  
 

Текст: Отдел ''Местни данъци и такси'' напомня на всички граждани на Община Велико Търново, че 
крайният срок за плащане на втората вноска за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху 
превозните средства е 31 октомври това съобщават от пресцентъра на местната администрация. В 
последния ден 31 /събота/ ще работят дежурни каси. В отдел 'Местни данъци и такси'' вече се извършват 
и електронни услуги за различни видове удостоверения. 
 

http://perniktoday.net/zakrivat-smetishteto-v-teva/
http://www.focus-news.net/news/2015/10/11/2132193/na-31-oktomvri-izticha-srok-za-plashtane-na-vtorata-vnoska-za-danak-sgradi-taksa-bitovi-otpadatsi-i-danak-varhu-prevoznite-sredstva.html
http://www.focus-news.net/news/2015/10/11/2132193/na-31-oktomvri-izticha-srok-za-plashtane-na-vtorata-vnoska-za-danak-sgradi-taksa-bitovi-otpadatsi-i-danak-varhu-prevoznite-sredstva.html
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Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Ново незаконно сметище във Варна 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nezakonno-smetishte-va-v-varna    
  

 

Текст:  Островната зона срещу Сточна гара, на улица “Девня” във Варна е превърната в сметище. Често 
там нощуват бездомни или за няколко дни отсядат малки ромски катуни, които не чистят след себе си. 
Проблемът остава скрит за минувачите и шофьорите, тъй като от дърветата по периферията на островната 
зона няма видимост към поляната.  
Вече няколко години поляната зад тези дървета остава скрита за очите на всички преминаващи. Само 
няколко крачки навътре се открива пейзаж с купища боклуци. Сунай Шабан e от село до Исперих. Останал 
без къща и търсил препитание в големия град. 
“Аз тази вечер останах тука, едно легло намерих си, поостанах тука. За утре вечер не зная. За утре 
полицията може да ме приберат”, сподели той. 
Сунай казва, че така заварил боклуците наоколо. За своите твърди, че е помислил. 
“Аз не ги оставям, а ги прибирам, някъде ги хвърлям”, допълни той. 
Хората, които живеят казват, че на тази поляна идват много хора от вътрешността на страната. 
“Носят от цяла Варна от контейнерите боклуците и после ги преизбират и ги връщат на вторични 
суровини, а те ги оставят и не ги почистват”, разказа Страхил Георгиев. 
От район “Одесос” във Варна съобщиха, че за последен път се наложило да почистят мястото в началото 
на лятото. Тогава там се настанил ромски катун. За да бъде освободена поляната, се наложило да се 
намеси полицията. След нашия сигнал обещаха отново да почистят. 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Задържаха 30-годишен в момент на кражба от жилище в Лесичери 
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/633598    
  

 

Текст:  Великотърновски полицаи задържаха в момента на кражба 30-годишен мъж от с. Лесичери, 
съобщиха от Областната дирекция на полицията в старата столица. 
Вчера около 03,30 ч. при извършване на обход по ул. "Т. Балина" в областния град униформените 
забелязали мъж със съмнително поведение, който при осветяването от фаровете на полицейския 
автомобил опитал да се скрие зад намиращо се на тротоара дърво. 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nezakonno-smetishte-va-v-varna


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

При изрвършена проверка е установена самоличността му – М. П. В хода на проверката е изяснено, че 
същият чрез демонтиране на стъкло на избено помещение е извършил опит за кражба на 2 чифта ски, 
медна лозопръскачка, тава, гумен маркуч и кабел с дължина 10 метра от жилище на същата улица. 
М. П. е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Срещу него е започнато бързо производство за 
престъпление. 
Той е криминално проявен и многократно осъждан, със 17 криминални и съдебни регистрации за 
извършени идентични престъпления. След доклад на материалите в прокуратурата е привлечен като 
обвиняем, задържан е за срок до 72 часа. 
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