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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за месец септември 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3787   
 

  
 

Текст: За месец септември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 976 проверки на 1 852 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са 
дадени 723 предписания. Съставени са 75 бр. актове, от които 15 са за констатирано неизпълнение на 
дадени предписания. Издадени са 83 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 286 110 лв. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 18 бр. санкции.  
Постъпилите суми по наложени санкции са 125 474.05 лв. 
І. Въздух 
Във връзка с констатирано неспазване на нормите за допустими емисии по показатели серен диоксид, 
азотни оксиди, хлороводород и прах от извършени СНИ за 2014 г. РИОСВ Бургас е наложила еднократна 
санкция на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, на обща стойност 259 240 лв.   
За неетикетирани хладилни инсталации и непредставени годишни отчети за използваните в 
производствения процес озоноразрушаващи вещества от РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена 
санкция, от 4 000 лв., на „М.К.Д“ ЕООД- винарна в с. Черногорово.  
От РИОСВ Пловдив са наложили имуществени санкции, всяка по 1 000 лв., на:  „Атаро Клима“ ЕООД, гр. 
Пловдив, за това, че в качеството си на оператор на инсталация експлоатира същата без да я регистрира 
по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и „Агробилдинвест“ ЕООД, гр. Пловдив, за 
непроведен емисионен контрол при пускането на обекта в редовна експлоатация. 
За неизпълнение на условия по издадено от РИОСВ Хасково становище за инвестиционно намерение от 
инспекцията е издадено наказателно постановление на „Корект” ЕООД, с.Д. Главанак, на стойност 2 000 
лв.  
За неизвършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от РИОСВ Велико Търново е издадено наказателно постановление, в размер на 100 
лв., на „Момина крепост“ АД, гр. Велико Търново. 
За превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах” от РИОСВ Благоевград са наложени 
текущи месечни санкции на „Съни- тера 2007“ АД (пелетизираща инсталация, в землище на с. Крупник, 
общ. Симитли) - 648 лв. и „Мултитруп“ ООД, гр. Петрич (цех за производство на пелети, с. Кърналово, 
общ. Петрич) – 50 лв.  
ІІ. Води 
От РИОСВ Пловдив са издадени наказателни постановления, всяко по 1 000 лв., на „Млечни продукти“ 
ООД, гр. Пловдив за непредставен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за 
заустване и „Вазовски машиностроителни заводи“ АД, гр. Сопот за изтичане на непречистени 
производствени води, които посредством дъждовната канализация заустват в р. Манастирска.  
За заустване на отпадъчни във водни обекти без разрешително за заустване, с по 2 000 лв., са 
санкционирани: „Пашов Яр“ ЕООД, гр. Джебел, млекопреработвателно предприятие и „Мусан Д“ ЕООД, 
с.Вълкович, месопреработвателно предприятие (РИОСВ Хасково); „Херон Трейд“ ООД, с. Оризово (РИОСВ 
Стара Загора) и „ВиК“ – Велинград (РИОСВ Пазарджик). 
За констатирани нарушения на Закона за водите, с по 1 000 лв., са санкционирани:  
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„Катаржина Естейт” ЕООД, гр.Свиленград, винарска изба - за превишение на индивидуалните емисионни 
ограничения (ИЕО) в разрешителното за заустване и ,,Горубсо– Кърджали“АД, гр.Кърджали - за 
неуведомяване на компетентния орган за допуснато аварийно замърсяване на р.Арда (РИОСВ Хасково); 
„Лактоком” ЕООД, гр. София (РИОСВ Русе); "Брамас - 96" АД, гр. Шумен – за превишение на ИЕО на 
отпадъчни води, заустени в канализационната система на гр. Шумен (РИОСВ Шумен); „Републикаконсерв“ 
АД, гр.Свищов – за неизвършен собствен мониторинг за първото полугодие на 2015 г. (РИОСВ Велико 
Търново) и от РИОСВ Враца е глобено физическо лице за нарушена цялост на пломба, поставена на савака 
на байпасния канал на ПСОВ – Враца. 
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на "Хадат" ООД, с. 
Макариополско (млекопреработвателно предприятие) за това, че не е осигурена непрекъснато 
нормалната експлоатация на резервоара за отпадъчни води. Със същата сума, от РИОСВ Пазарджик, е 
санкционирана Панагюрска медна компания за заустване на отпадъчни води в р. Луда Яна. 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите в Хасково, Пловдив и Враца са 
наложени санкции, по реда на чл. 69 от ЗООС, на: Имерис Минералс България”АД, гр.Кърджали (фабрика 
за бентонит и зеолит) – 200 лв.; „Ринг-П“ ЕООД, гр. Пловдив – 188 лв.; “Млечен рай-2” ООД, гр. София (цех 
за млекопреработка в кв. Бистрец, гр. Враца) - 31,45 лв. и “АПЕ – 2001” ООД, с. Галиче, общ. Бяла Слатина - 
17,76 лв. 
ІІІ. Отпадъци 
За непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места от 
РИОСВ Благоевград са наложени глоби, всяка по 3 000 лв., на кметовете на общини Разлог, Кресна, 
Сандански и Струмяни. За същото нарушение, с по 1 400 лв., са глобени кмета на с. Широко поле, общ. 
Кърджали (РИОСВ Хасково) и кметския наместник на с. Извор, обл. Пловдив (РИОСВ Пловдив). 
От РИОСВ Бургас е издадено наказателно, на стойност 7 000 лв., на  „Метал Респект1“ ЕООД за предаване 
на ОЦЧМ на лице без договор и разрешително по реда на ЗУО. Със същата сума РИОСВ Варна е 
санкционирала „Булярд Корабостроителна индустрия” АД за констатирано смесване на неопасни с 
опасни отпадъци на площадка отредена за съхраняване на отработена шлака от бластиране. 
От РИОСВ Плевен са издадени наказателни постановления на: "Батерия" АД, гр. Никопол – 5 000 лв. за 
неизпълнено предписание, дадено по реда на ЗУО и "Полихим-СС" ЕООД, гр.София - 3 000 лв. за 
предоставяне на невярна информация и отчетност за отпадъците. 
За неводене на отчетност за образуваните отпадъци са издадени наказателни постановления, всяко по 2 
000 лв., на: „Нитекс-96“ АД, гр. Доспат и „Ели-2003“ ЕООД, гр. Неделино (РИОСВ Смолян) и "Трансмат 
Андреев" ЕООД, гр.Шумен (РИОСВ Шумен). 
За нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са наложени имуществени санкции на: „Траян” 
ООД, с. Зафирово – 4 000 лв. (РИОСВ Русе) и „Хели 2001“ ЕООД, с. Ракево, общ. Криводол – 1 400 лв. 
(РИОСВ Враца). 
За нерегламентирано събиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства от РИОСВ 
Шумен е издадено наказателно постановление, в размер на 1 000 лв., на "АДР - Ауто" ЕООД, гр.Шумен.  
През отчетния период, от директора на РИОСВ Монтана, са издадени 5 заповеди преустановяване на 
експлоатацията на общински депа за неопасни отпадъци, намиращи се на територията на общини Кула, 
Чупрене, Димово, Белоградчик и Ружинци.  
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на: „Ринг ІІІ“ ООД – 10 000 лв., за къмпингуване в 
разрез на забраната на защитена територия; Зона Х“ ЕООД – 3 000 лв., за дейност в ПП „Странджа“ без 
съгласуване от РИОСВ-Бургас, имуществена санкция в размер на 3 000 лв. и ЕТ“Албина –Албина Отмар“ – 
5 000 лв. за нарушение на режима на защитена територия. От екоинспекцията са глобени 2 физически 
лица (с 3 000 лв. и 2 000 лв.) за притежаване на маймуна, в нарушение на ЗЗЖ,  и за притежание на 
папагал без документи – 2 000 лв. 
За неизпълнено условие в Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, за 
предвиденото ползване от подотдели, от РИОСВ Плевен са санкционирали, с 2 000 лв., ТП ДГС Ловеч. 
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От РИОСВ Монтана е глобено физическо лице, със 100 лв., за нарушение на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) - опит за пренасяне през граница на един жив екземпляр от вида шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanii), защитен вид, включен в приложение № 3 на ЗБР. Със същата сума от 
РИОСВ Стара Загора е глобено физическо лице за притежаване на защитен вид сухоземни костенурки. 
От РИОСВ Пловдив са глобени три физически лица за: притежание на 2 бр. диво канарче – глоба в размер 
на 100 лв. и обезщетение в размер на 80 лв.; за предлагане за продажба на 1 бр. щиглец и 1 бр. чинка – 
глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 80 лв. и отглеждане на 6 броя шипобедрени 
костенурки –глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв. 
За непредставяне на обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 
предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности РИОСВ 
Велико Търново е глобила, със 100 лв., физическо лице. 
От РИОСВ Враца са глобени две физически лица за: първична обработка и съхранение на лечебен 
ранилист – стрък, без участие в разпределянето на билки под специален режим през 2015 г. – 200 лв. и 
изкупуване и първична обработка на плод шипка, която не е достигнала пълна зрялост – 50 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 
Мугла, общ. Смолян (1бр.),  с. Брезе, община Девин (1 бр.), с. Жребово, общ. Девин (1бр.), с. Беден, общ. 
Девин (2 бр.), с. Гьоврен, общ. Девин(1бр.), с. Глогино, общ. Баните (1бр.) и с. Лъкавица, общ. Лъки (1 бр.). 
При проверките в с. Жребово и с. Лъкавица, въз основа на намерените следи, комисията не е потвърдила, 
че щетите са нанесени от кафява мечка.  
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условия от КР от екоинспекциите в Перник и Русе са наложени имуществени санкции 
на: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД – 10 000 лв., "РМИ" АД, гр. Радомир – 21 000 лв. и „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе – 
35 000 лв. 
От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 50 000 лв., на „Пиилнекс” ЕООД, с. Дянково 
за осъществяване на дейност без издадено КР. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС, са наложени имуществени санкции на: 
„Пристан” ЕООД – 5 000 лв., ЕТ „Борис-Б-Анелия Иванова“ – 3 000 лв. и ЕТ „Рабор-Борис Илиев” – 2 000 лв. 
(РИОСВ Варна); „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив – 2 000 лв. (РИОСВ Пловдив). За същото нарушение 
РИОСВ Монтана е глобила физическо лице с 5 000 лв. 
За непредприемане на всички необходими мерки за предотвратяването на големи аварии с опасни 
химични вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната 
среда, в нарушение на ЗООС, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 
лв., на „Скорпио-46“ ЕООД, гр. Пловдив. 
За нарушение на изискванията на Глава шеста от ЗООС от РИОСВ Варна са наложени имуществени 
санкции на „Пристан” ЕООД – 5 000 лв., „Клас олио” ЕООД – 2 000 лв. и община Балчик – 1 000 лв. За 
същото нарушение РИОСВ Русе е глобила физическо лице с 1 000 лв. 
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
От РИОСВ Благоевград и РИОСВ Хасково са наложени имуществени санкции, всяка по 1 000 лв., на: „Юро 
Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев за неизпълнение на предписание и „Славей-Г“ ЕООД, гр. Харманли за 
непредставени в срок копия от информационните листове за безопасност. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са издадени Заповеди за прилагане на ПАМ от РИОСВ Русе и РИОСВ Враца на:  
- „Монтюпе” ЕООД, Русе – ограничаване на дейността на завода за производство на алуминиеви 
автомобилни детайли и части чрез принудително извеждане от експлоатация на инсталацията за 
каруселно леене на алуминий;  
- „Свежест” ООД, гр. Враца - поставяне на пломби на водопроводен кран, захранващ ваната за 
производство на натриев хипохлорит и на изпускателен кран, отвеждащ произведеният разтвор на 
натриев хипохлорит. 
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Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: РИОСВ – Хасково санкционира 10 незаконни автоморги 
 

Линк: http://www.antenneair.eu/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%e2%80%93-
%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-10-
%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%85%d0
%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be/10/2015/ 
 

  
 

Текст: РИОСВ – Хасково установи 7 незаконни автоморги в региона, след извършени масирани проверки 
през октомври. Проверките са с цел установяване на лица, извършващи продажба на авточасти втора 
употреба без разрешение за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Три от 
незаконните автоморги се намират в гр. Кърджали, две в с. Клокотница общ. Хасково и по една в 
Свиленград и в с. Едрино общ. Крумовград. За констатираните нарушения са дадени предписания за 
преустановяване на дейностите по приемане, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и почистване на 
площадките. Предстои съставяне на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), 
съгласно ЗУО. 
При проверки през годината са установени други три незаконно действащи площадки без разрешение за 
дейности по разкомплектоване на ИУМПС, две в гр. Кърджали и една в с. Рогач общ. Крумовград, на 
които са съставени актове. Издадени са две наказателни постановления по 7 000 лв. Предстои издаване 
на наказателно постановление и на третия нарушител. Проверените лица не са издавали удостоверения 
за разкомплектоване на ИУМПС и декларации за продаване на компоненти от излезли от употреба или 
втора употреба МПС, не са водили и задължителната отчетност. Констатирано е още, че площадките им 
не отговарят на минималните технически изисквания към местата за събиране, съхраняване и 
разкомплектоване на излезли от употреба МПС. 
 
 
Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: РИОСВ-Хасково отнема разрешително на площадка за отпадъци  
 

Линк: http://www.antenneair.eu/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-
%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0-
%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-
%d0%bd%d0%b0/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0
%be/10/2015/ 
 

http://www.antenneair.eu/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%e2%80%93-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-10-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be/10/2015/
http://www.antenneair.eu/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be/10/2015/
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Текст: РИОСВ – Хасково започва производство за отнемане на разрешително на площадка за третиране 
на отпадъци от черни и цветни метали в Димитровград, стопанисвана от „Илйос 73″ ЕООД. Отнемането на 
издаденото разрешително е на основание чл. 75, ал.1 т. 2 от Закона за управление на отпадъците и се 
прилага, когато за период от 3 години са извършени административни нарушения за които лицето е било 
наказано два пъти с влезли в сила наказателни постановления. Дружеството има две влезли в сила 
наказателни постановления, за неосигурено видеонаблюдение на обекта за водене на не вярна 
отчетност, съответно на стойност 1 000 и 2 000 лв. Регионалната екоинспекция е изпратила уведомление 
до управителя на дружеството за започналото производство за отнемане на разрешително. В тридневен 
срок след получаване на уведомлението, съгласно разпоредбите на АПК, лицето има право да направи 
възражения. 
 
 
Източник: bgben.co.uk 
 

Заглавие: Как манията по рециклирането принуди Германия да внася боклук 
 

Линк: http://bgben.co.uk/index_first_info.php?id_view=1067 
 

  
 

Текст: Всеки ден в този германски град пристигат десетки камиони, пълни с най-актуалната вносна стока 
от улиците на Манчестър, Англия: боклук. Дестинацията им е централа, която произвежда електричество 
чрез преработката на отпадъци. Или както пише в рекламната й брошура: "Превръщаме сламата в злато". 
"Сламата" в този случай са големи надеждно опаковани бали с боклук, разказва в. "Уолстрийт джърнъл". 
"Приличат на бонбони маршмелоу", разказва Ролф Ойстерхорф, мениджър на централата MHKW 
Rothensee. 
Спестовническото чувство, заедно с манията на германците по рециклиране създадоха един странен 
проблем в страната: недостиг на боклук. 
През последното десетилетие в цяла Германия бяха изградени многобройни централи за производство 
на електрическа енергия чрез изгаряне на отпадъци и съоръжения за компостиране, след като страната 
затвори всичките си депа за боклук. Но вместо количеството на битовите отпадъци да се увеличи, както 
смятаха мнозина, стана точно обратното. Германците започнаха да рециклират още по-усърдно. 
Като към това се прибавят последиците от застаряващото население и глобалната рецесия, редица 
германски електроцентрали изпаднаха в ситуация на недостиг на боклук, т.е. на гориво. Това е огромно 
затруднение за компаниите, чийто бизнес разчита на постоянното захранване със смет, за да продължи 
да съществува. 
Ето защо Германия се обърна за помощ към своите "по-мърляви" съседи. 
Сега всеки ден до германските електроцентрали с кораби и камиони се доставят отпадъци от различни 
части на Европа – Англия, Италия, Ирландия, Швейцария. После те биват изгаряни и превръщани в 

http://www.wsj.com/articles/germans-have-a-burning-need-for-more-garbage-1445306936


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

електроенергия за германските домакинства. 
В Магдебург, град на около 160 километра от Берлин, отпадъците осигуряват електричество за една трета 
от домакинствата и отоплението на 50 000 домове. 
Заради манията на германците по рециклирането цветовете на контейнерите са във всички цветове на 
дъгата. Някои творчески компании предлагат и кошове за отпадъци със специални принтове. 
Вносът на боклук всъщност е възможен заради европейска директива за постепенно премахване на 
сметищата. Заради нея данъците върху депата за боклук в страни като Великобритания се увеличиха, 
което икономически оправдава износа на отпадъци. 
Но докато Швеция и Холандия изградиха успешен бизнес от вноса на отпадъци от своите съседи и 
превръщането им в енергия, увеличаването на покупките на боклук от други държави предизвиква 
ответна реакция в Германия, където рециклирането и стремежът към цялостно намаляване на 
отпадъците се е превърнало в нещо като национална мания. 
Това мислене на германците има две десетилетия предистория. През 1991 г. страната регламентира 
рециклирането със закон. Днес в Германия делът на преработените битови отпадъци възлиза на 65% – 
един от най-високите в света. 
В кухните на много от германците има по 4 и повече кошчета за събиране на различни видове боклуци. 
Положението с контейнерите става още по-сложно, когато излезете навън. Те буквално покриват целия 
спектър на дъгата. В Берлин например има различни видове контейнери за събиране на бяло, зелено и 
кафяво стъкло; жълтите кошове са предназначени за някои видове пластмаса (но не за всички); кафявите 
са за органични отпадъци, сините за хартия и картон (отново не за всички видове) и черни или сиви 
контейнери за всичко останало. 
"Ние сме поколение, което израсна рециклирайки", обяснява Щефан Кьорн, 30-годишен берлинчанин. 
Той е собственик на бутик, който взима стари дрехи и други рециклирани продукти и ги превръщат в 
модерни шикозни облекла и аксесоари. В германската столица вече се появиха няколко такива места, 
откъдето може да си купите неща като лампи, изработени от чаени чаши (на цени от 60-70 евро) и чанти 
за лаптопи, направени от въздушни възглавници на автомобили (срещу 60 евро). 
Дори в електроцентралата в Магдебург рециклирането е на почит. Когато котлите бъдат почистени, 
металът се събира чрез специални магнити, а остатъкът се продава на фирма за асфалт и така дава живот 
на новите германски пътища. 
Работници рециклират метал в германския пристанищен град Дуисбург 
Ето защо новините за внос на чужди отпадъци предизвикат тревоги в германското общество. Това, което 
ги притеснява най-много, е миризмата. Жителите на северния пристанищен град Бремерхафен имат 
горчив опит. Миналата година неразопаковани бали с боклук от Ирландия престояват на кея няколко 
седмици и леката в началото миризма се превръща в непоносимо зловоние. 
"Това бяха ужасни времена...Миришеше отвратително", разказва Карлхайнц Мишен, член на градската 
управа. "Имаше страшно много мухи на това място". 
Впоследствие политиците се намесват и отпадъците са преместени до крайната си цел – Хамбург. 
Манията по рециклиране доведе до затваряне на редица по-стари и неефективни централи за 
производство на енергия от преработка на отпадъци. Това е добра новина за новите предприятия, които 
вече имат основания да искат по-високи такси от общините, за да ги освободят от боклуците им. 
"Определено сме оптимистично настроени", заявява Петер Вец, говорител на компанията собственик на 
централата в Магдербург. 
Това е голяма промяна в сравнение с преди 3-4 години, когато разходите за обработка на тон отпадъци 
бяха далеч по-ниски – около 31 евро при нива от 50 до 72 евро днес. 
Ефектът от намаляването на производствените мощности и увеличените цени на отпадъците могат да 
направят нерентабилен вносът на боклук от съседни страни. Но предвид все по-ограниченото количество 
боклук, което изхвърлят германците и фактът, че други европейски страни още не са затворили всичките 
си депа за отпадъци, централата в Магдебург ще остане отворена да приема чуждите отпадъци. 
"Ние не взимаме боклука на съседите", уточнява Верц. "Ние внасяме тяхната енергия". 
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Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Екоинспекторите в Русе установиха нарушения в леярна за черни метали 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/312571-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html 
 

  
 

Текст: Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе са установили 
нарушения на екологично законодателство в леярна за черни метали в града, съобщиха от РИОСВ. 
Проверката е извършена през изтеклата седмица по сигнал на гражданин за неприятни миризми. 
Леярната се намира в Източна промишлена зона и работи само през светлата част на деня, пояснява БТА. 
По време на проверката е установено неорганизирано изпускане на вредни вещества в атмосферния 
въздух. Дружеството е въвело допълнителни мощности без да уведоми инспекцията по реда на Закона за 
опазване на околната среда и не е извършило собствени периодични измервания на източниците на 
вредни емисии в обекта за последните две години. 
От РИОСВ обясниха, че предстои прилагането на административно-наказателни мерки за констатираните 
нарушения 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Готово е новото депо за битови отпадъци край Плевен 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1520185 
 

  
 

Текст: Готово е новото депо за битови отпадъци край Плевен. То вече има Акт 15, на място е 
разположена и нужната техника за работата му, а следващата седмица се очаква Държавна приемателна 
комисия, като в ход е и обществената поръчка за избор на оператор на депото, който ще наеме и 
предвидените по проекта 57 работника. 
Това обяви на 23 октомври инж. Павлина Тодорова - началник отдел „Екология" в Община Плевен. 
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Този петък в Община Плевен беше проведен информационен ден по изпълнението на проекта 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен". Инж. Тодорова 
обясни, че ъпреки, че депото е готово, тъй като по препоръка на еколози това ще трябва да стане идната 
пролет. 
Проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен е по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". Основната му цел и ползи е изграждане на нужната 
инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 
генерирани на територията на регион Плевен, в който влизат шест общини - Гулянци, Долна Дъбник, 
Долна Митрополия, Искър, Пордим и Плевен. 
Проектът включва изграждане на първа клетка от регионалното депо с капацитет 785 500 хил.тона и 
период на експлоатация 14 години - от 2015 г. до 2028 г. Освен клетка за отпадъци, системата включва 
още сепарираща и компостираща инталации, както и Център за предаване на отпадъците. Общата 
стойност на проекта за депото е 28 млн.лева. 
 
 
Източник: tvevropa.com 
 

Заглавие: Проф. Борис Стефанов: Инсталацията за използване на РДФ-гориво в София ще най-модерната 
 

Линк: http://www.tvevropa.com/bg/news/interviews/view/111664 
 

  
 

Текст: У нас предстои да се изгради завод, който ще произвежда около 180 хил.тона на година гориво от 
отпадъци, което ще се оползотворява от "Топлофикация София". Научете повече по темата, включително 
дали заводът ще бъде опасен за околната среда или не, от професор Борис Стефанов, Химико-
технологичен и металургичен университет- София, в предаването "Темите" на Телевизия Европа. 
Използването на отпадъците като ресурс е част от концепцията за "кръговата икономика" на ЕС. 
Пестенето на ресурси, използването на отпадъците като ресурс чрез производството на електро- и 
топлоенергия и рециклирането са някои от мерките, които се препоръчват от ЕК. Повече от 20 г. в Европа 
се използва гориво от отпадъци за производство на енергия, т.нар. РДФ-гориво.  
У нас след откриването на новия завод за преработка на боклука край София предстои да се изгради и 
инсталация за оползотворяване на РДФ горивото. 
След внедряването на новата инсталация за РДФ-гориво, Топлофикация София ще спести около 65 милн. 
кубични метра природен газ, което се равнява на 10% от количеството «синьо гориво» за една година.  
 
 
Източник: asenovgrad-online.com 
 

Заглавие: Мъж краде меден кабел от фирмено хале 
 

Линк: http://asenovgrad-online.com/asenovgrad/item/8783-maaj-krаde-meden-kаbel-ot-firmeno-hаle 
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Текст: 45-годишен мъж от Асеновград е заподозрян за кражба от фирмено хале в града. 
По първоначални данни, в средата на септември Ю.С. влязъл противозаконно в базата и откраднал 
захранващ меден проводник на стойност 200 лева. 
Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от районното управление.  
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