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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Две наказателни постановления на РИОСВ -Шумен са потвърдени от Шуменски районен съд 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1518135   
 

  
 

Текст: Наказателно постановление на екоинспекцията в Шумен от 19 декември 2014 г. е било обжалвано 
от „Техномаркет България" ЕАД. На дружеството бе съставен акт заради нарушена разпоредба от Закона 
за управление на отпадъците, защото събира и съхранява на открито електроннолъчеви монитори от 
персонални компютри и начупени газоразрядни лампи. 
Наложената имуществена санкция е 3000 лв. Шуменският администартивен съд реши, че издаденото 
наказателно постановление е правилно и законосъобразно и го потвърди. 
Второто дружество, което е обжалвало санкция на РИОСВ - Шумен е ДП „Кабиюк". На Държавното 
предприятие е наложена текуща месечна санкция на 19 декември 2014 г., в размер на 6270 лв., заради 
това че при проверка на екоекспертите е установено превишение на вредни вещества в отпадните води. 
Съдът намира жалбата на „Кабиюк" за неоснователна и оставя в сила наложеното от РИОСВ - Шумен 
наказание. 
Решенията на съда са влезли в сила, те са окончателни и не подлежат на обжалване. 
 
 
Източник: rnews.bg 
 

Заглавие: Край на спекулациите! РИОСВ-Пловдив категорично установи: Няма проблеми със сметището 
в Карлово! 
 

Линк: http://rnews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0/  
 

  
 

Текст: На база на парламентарно питане от групата на НФСБ министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева е разпоредила да бъде извършена от РИОСВ-Пловдив внезапна проверка на 
карловското сметище, научи първо RNews.bg. Проверката е била провокирана, както от спекулациите в 
последно време за състоянието на сметището, така и от огромния политически натиск, който се оказва 
във връзка с предстоящите местни избори. Извънредната проверка е направена от Таня Кузева гл.експерт 
дирекция „КОС” и Валя Атанасова гл.експерт. Според съставения констативен протокол номер 
0003274/20.10.2015г. е извършен обход по границата на площадката, на която е изградено регионалното 
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депо. По време на проверката е установено, че е възстановена оградата на депото, съгласно предишно 
предписание на еко инспекцията. Извършено е почистване на замърсения с инфилтрат участък (в 
охранителната канавка, извън границите на депото – около 3-4 кв.м.). Не е констатирано изтичане и 
замърсяване на терени с инфилтрат в границите и извън границите на депото. 
Самите протоколи мже да видите на: http://rnews.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0/ 
 
 
Източник: obrich24.com 
 

Заглавие: Отчет за напредъка на проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион 
Добрич" 
 

Линк: http://dobrich24.com/novina/otchet-za-napredyka-na-proekt-izgrajdane-na-sistema-za-upravlenie-
na-otpadycite-v-region-dobrich-/6317   
 

  
 

Текст: Изпълнението на настоящия проект и с изграждането на Регионална система за управление на 
отпадъци на регион Добрич се изгради цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ 
осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, 
Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 
села. По този начин се изпълняват изискванията на европейските Директиви за опадъци и националното 
законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по 
отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО). Именно в НПУДО е определен броят на общините, които се включват в 
регион за управление на отпадъците Добрич и неговите граници.                              
На 20 октомври 2015 се състоя заключителна пресконференция по проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Добрич”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № DIR – 51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” е 
подписан нa 14.12.2012 г в Министерството на околната среда и водите от Кмета на Добрич Детелина 
Николова и министър Нона Караджова, с което е даден официално старт за изпълнението на дейностите 
по изграждане на регионалната система. Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство 
с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал 
Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево. Проектът включва иазграждане на регионално депо 
за отпадаци, довеждаща инфраструктура и  две претоварни станции – в Тервел и Балчик. Регионалното 
депо за отпадъци при с. Стожер бе официално открито на 21.03.2015г., а официалното откриване на 
Претоварните станции за отпадъци в Балчик и  Тервел на  30.07.2015 г. и 16.10.2015 г. Общата стойност на 
проекта е 37 728 964, 19 лв.,  сумата на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на 
Управляващия орган възлиза на 35 842 515,98, от които 85% в размер на 30 466 138,58лв. от ЕФРР и 5 376 
377,40лв. национално съ-финансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 886 448,21 лв. е 
собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ползват регионалното депо. 
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Претоварната станция за отпадъци в Балчик обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. Площадката е 
разположена на около 6 км от град Балчик. Капацитета на линията за сепариране е около 12 000 тона 
отпадъци на година. Претоварната станция за отпадъци в Тервел обслужва общините Тервел и Никола 
Козлево. Годишно ще се третират около 4 500 тона отпадъци. Съгласно издаденото комплексно 
разрешително дневния допустим капацитет на депото в с. Стожер е 130 тона за депониране. Депото е 
основния обект на системата. В него е разположена сепариращата линия за третиране на битовите 
отпадъци, съоръжение за балиране на рециклируемите материали, екопарк за съхранение на балираните 
отпадъци. Всички подходящи материали като хартия, найлон, стъкло, пластмасови бутилки, метали и т.н. 
се отделят и предават за преработка и рециклиране. 
Зелените отпадъци от паркове и градини се компостират. С компостирането се цели стабилизиране на 
биогенната фракция. При нормални условия цялостното протичане на процеса трае около 3 – 4 месеца. 
В рамките на депото има и склад за временно съхранение на опасни отпадъци от бита. В него се 
съхраняват битови отпадъци, подлежащи на рециклиране и унищожаване по специален ред – 
акумулатори, батерии, флуоресцентни лампи и други. 
На депото е предвидено и място за строителни отпадъци. Те се раздробяват на специална площадка. 
Раздробяването става с мобилна инсталация с производителност 50-70 тона на час. 
Регионална система гарантира екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в регион 
Добрич, като се създава възможност за предварително третиране и оползотворяване на отпадъците и 
постигане на регионалните цели за рециклиране. Чрез регионална система ще се подобрят показателите 
на компонентите на околната среда и ще се постигне социално поносима за населението цена за 
третиране на отпадъците. 
С тази заключителна пресконференция се поставя края на проекта по изграждане на системата за 
управление на отпадъците за регион Добрич. 
 
 
Източник: trafficnews.bg 
 

Заглавие: Репатрират стари коли в Кършияка 
Над 23 автомобила са вдигнати 
 

Линк: http://trafficnews.bg/news.php?id=29961  
 

  
 

Текст: Акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та  проведе днес администрацията на 
район „Северен" – съобщи и.д.кмет на района Лариса Кътова. 
В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив през 
изминалата седмица се извърши обход за установяване на излезли от употреба МПС-та, които се намират 
на терени общинска собственост. Сформираната комисия  днес облепи със стикер-предписание 17 бр. 
автомобили. 
От началото на годината в район „Северен" са облепени 110 бр. автомобили, а 23 бр. вече са 
репатрирани. 
След облепяне на автомобилите със стикери, собствениците имат срок от три месеца сами да ги вдигнат и 
преместят в частен имот или да ги предадат на скрап. Ако това не се случи, след изтичане на срока колите 
ще бъдат репатрирани принудително на отредените за целта места. 
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В началото на месец ноември предстои акция на районната администрация по репатриране на излезлите 
от употреба МПС-та с изтекъл предупредителен  тримесечен срок. 
Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от 
употреба моторни превозни средства в район „Северен" е 032/901 165 – отдел „Екология". 
 
 
Източник: nostop.bg 
 

Заглавие: Откриха новоизградената регионална система за управление на отпадъци 
Стойността на проекта е малко над 18 милиона лева и ще обслужва общините Стрелча и Панагюрище 
 

Линк:http://www.nostop.bg/news/details/9754/3/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B
D%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html  
 

  
 

Текст: Новоизградена регионална система за управление на отпадъци за регион Панагюрище бе 
официално открита вчера. 
Лентата на обекта бе тържествено прерязана от временно изпълняващия длъжността кмет на община 
Панагюрище Георги Павлов, заместник-областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, 
директорът на Регионална инспекция околна среда и води гр. Пазарджик Костадин Гешев и ВРИД кметът 
на община Стрелча Кирил Биров. 
На събитието присъстваха още главният архитект на община Панагюрище Николай Младенов, 
управителят на „ВиК – П“ ЕООД Марин Вулев, представители на фирмите и екипът по изпълнение на 
проекта. 
Отец Костадин Веришапков – свещеник от Панагюрска духовна околия отслужи Тържествен водосвет за 
здраве и благополучие. 
След церемонията присъстващите имаха възможност да се запознаят с новооткрития обект отблизо и в 
детайли. 
Проектът „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, се 
изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013, по процедура с референтен номер 
ВG161РО005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: 
Борово, (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски 
(Никопол), Луковит, Панагюрище, Разлог, Стара Загора и Ямбол“. Проектът е на обща стойност 
18 299 654,65 лв. 
Партньори по проекта са: Община Стрелча и Регионално сдружение за управление на отпадъците на 
общините Панагюрище и Стрелча; 
Изпълнители на проекта са: СМР: ДЗЗД „РУСО-Панагюрище“; Доставка на машини и оборудване: 
„Евромаркет Кънстракшън” АД, ДЗЗД „Алдира Екоджен”; Строителен надзор: ДЗЗД „Консорциум ЕКИП“; 
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Техническа помощ: ДЗЗД  „Инвестиционно проектиране-Естреа”; Одит на проекта: „Актив“ ООД; Мерки за 
публичност: ЕТ „НИТОС-2-Иван Стоев“. 
Изградената регионална система за управление на отпадъци се намира на площадка с размер 
приблизително 131 282 кв. м., разположена в местността „Братаница”, в землището на град Панагюрище. 
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