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Източник: МОСВ 
 

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

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

  
 

Текст: За месец октомври от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 2 236 проверки на 2 008 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са 
дадени 761 предписания. Съставени са 70 бр. актове, от които 13 са за констатирано неизпълнение на 
дадени предписания. Издадени са 66 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 264 900 лв. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 16 бр. санкции. 
Постъпилите суми по наложени санкции са 189 012.83 лв. 
І. Води 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите във Велико Търново, Бургас, Монтана и 
Хасково са наложени санкции, по реда на чл. 69 от ЗООС, на: „Свилоза” АД, гр. Свищов - 32 356, 80 лв. 
(еднократна- за период от 19.05.2015 г. до 24.06.2015 г.); "Франко" ЕООД, за обект: цех за преработка и 
консервиране на плодове, гр. Айтос - 180 лв./мес. и община Малко Търново за обект: канализационна 
система със СЯ- 1, с. Бръшлян  - 63 лв./мес.; „Компас“ ЕООД, с. Комарево, общ. Берковица – 60.81 лв./мес.; 
винарска изба на „Тера Тангра”ООД, гр.Харманли - 24 лв./мес., ЕТ „Войников- П.Войников”- ракиен казан, 
с. Г. Извор - 188 лв./мес. и винарска изба „Винивел” ООД, гр. Ивайловград - 15 лв./мес. 
За превишения на ИЕО в заустваните отпадъчни води са наложени имуществени санкции на: “Куминяно 
фрут“ ООД, с. Катуница – 25 000 лв. и “Розабул” ООД – 1 000 лв. (РИОСВ Пловдив); „Галванопрактик 
Петров съдружие“ СД, гр. Панагюрище – 1 000 лв. и „Елхим Искра“ АД, гр. Пазарджик – 2 000 лв. (РИОСВ 
Пазарджик); „Лъки Инвест - Джурково“ ЕООД, гр. Лъки – 2 500 лв. (РИОСВ Смолян); „Мини Марица Изток“ 
ЕАД, гр.Раднево – 3 000 лв. и „Арсенал“ АД, гр.Казанлък – 5 000 лв. (РИОСВ Стара Загора); "ЕнерСис" АД1  
гр.Търговище – 1 000 лв. (РИОСВ Шумен). 
За заустване на отпадъчни води, без необходимото за това основание, от РИОСВ Варна са издадени 
наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на: „Виги турс” ЕООД - 3 000 лв. и 
„ВиК Златни пясъци” ООД – 2 000 лв. 
За неизпълнение на условия в разрешително за заустване на канализационна система на с. Попович от 
РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на  община Бяла, в размер на 4 000 лв. 
От РИОСВ Перник е издадено наказателно подтановление, в размер на 1 500 лв., на „Галко“ АД за това, че 
неподдържа необходимото качество на заустваните производствени отпадъчни води. 
От РИОСВ Смолян са наложени имуществени санкции, всяка по 500 лв., на: „Аяда“ ЕООД, с. Плетена, общ. 
Сатовча- за неизградено пречиствателно съоръжение, в съответствие с изискванията за заустване във 
воден обект при формиране на отпадъчни води и „Въча-77“ ЕООД, гр. Девин - за неподдържане на 
пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. 
ІI. Въздух 
За констатирано превишение на нормите за шум в околната среда от РИОСВ Русе е наложена 
имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле. 
ІІІ. Отпадъци 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

От РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции, всяка по 30 000 лв., за приемане на отпадъци без 
сертификат, на „Алмед“ ООД и „Алси“ ЕООД. 
За осъществяване на дейности с отпадъци без съответния документ, издаден по реда на ЗУО, с по 7 000 
лв., са санкционирани ЕТ „Антоанета Симеонова”, гр. Мартен (РИОСВ Русе) и „Ес Ди Ен Ауто“ ЕООД, гр. 
Ямбол (РИОСВ Стара Загора). 
За неводене на отчетност са издадени наказателни постановления, всяко по 2 000 лв., на: „Никол“ ЕООД, 
гр. Гоце Делчев и „Унитрейд Благоевград“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Поленица, община Сандански 
(РИОСВ Благоевград); “Калата“ ЕООД, гр. Белово (РИОСВ Пазарджик). 
За непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места от 
РИОСВ Бургас и РИОСВ Пазарджик, с по 3 000 лв.,  са глобени кметовете на община Малко Търново и 
община Белово.  За неизпълнено предписание за почистване на нерегламентирани замърсявания в 
речните легла и прилежащите им територии от РИОСВ Враца, с по 2 000 лв., са глобени кметовете на 
общини Криводол, Роман и Борован. 
От РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена санкция, в размер на 1 400 лв., на „Заводски строежи“ 
ЕАД, гр. Пазарджик, за  нерегламентирано изгаряне на отпадъци и с  2 000 лв. е глобено физическо лице 
за нерегламентирано съхранение на излезли от употреба МПС. 
От РИОСВ Плевен са глобени две физически лица, с по  300 лв., за съхраняване на ИУМПС, без издадено 
разрешение по ЗУО, а от РИОСВ Смолян, с 500 лв., е глобено физическо лице за неизпълнено 
предписание. 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ Бургас са глобени шест физически лица за: събиране на листостъблена маса от блатно кокиче - 
3 бр. по 500 лв. всяко; за нарушаване режима на ПЗ „Пясъчни дюни – Бабата“ – 1 000 лв.; за превръщане 
на пасище в нива – 100 лв. и за отглеждане на 3 бр. шипобедрени костенурки - 100 лв. 
С по 100 лв. са глобени физически лица за: извършване на развлекателно-туристическа дейност по река 
„Камчия” с моторна лодка, без издаден съгласувателен документ (РИОСВ Варна);  неводене на отчетна 
книга за изкупени, налични и реализирани количества билки (РИОСВ Монтана); притежание и предлагане 
за продажба на препарирани екземпляри от защитени видове (РИОСВ София); непредставена справка за 
изкупени, реализирани и налични количества билки през 2014 г.(РИОСВ Русе). 
От РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Стонико“ ЕООД, с. 
Соколница, за това, че в билкозаготвителен пункт, собственост на дружеството е констатирано наличието 
на събран неузрял плод шипка. 
С по 1 000 лв. от РИОСВ Русе са глобени две физически лица за нарушаване на забрана, в заповед на 
Защитена зона, за превръщане на пасище в обработваема земя. 
През отчетния период от експертите на РИОСВ Смолян са извършени шестнадесет проверки по сигнали за 
нападение на кафява мечка над селскостопанско имущество и домашни животни в землището на село 
Мугла, общ. Смолян (3 бр.),  с. Могилица, общ. Смолян (1 бр.), с. Турян, общ. Смолян (1 бр.), с. Буката, 
общ. Смолян (1 бр.), с. Змеица, общ. Доспат (1 бр.), с. Брезе, община Девин (6 бр.), кв. Настан, гр. Девин, 
общ. Девин (1 бр.), с. Две Тополи, общ. Баните (1 бр.) и с. Ягодина, общ. Борино (1 бр.). 
При проверките в с. Ягодина, с. Две Тополи, с. Могилица, с. Буката, 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 Пловдив, Русе и Стара Загора са наложени 
имуществени санкции на: „Монди Стамболийски“ ЕАД - 20 000 лв.;  „КЦМ“ АД, гр. Пловдив - 20 000 лв.; 
„Лубрика” ООД, гр. Русе - 10 000 лв. и „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово - 10 000 лв. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
За неподадена информация, на най-ранен етап, за извършване на възстановителни работи на складови и 
производствени помещения на територията завод „Миджур“, с. Горни Лом, общ. Чупрене от РИОСВ 
Монтана е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Видекс“ АД, гр. София. 
За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС, са наложени имуществени санкции на: 
„Емона 2000“ ЕООД – 5 000 лв. и община Камено – 3 000 лв. (РИОСВ Бургас); кмета на община Пазарджик 
– 2 000 лв. и „Брокс“ АД, гр. Пазарджик – 2 000 лв. (РИОСВ Пазарджик); „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово – 3 000 
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лв. и „Алгънс” ЕООД, гр. София, производствено-складова база „Бършен” - 10 000 лв. (РИОСВ Стара 
Загора); „Слатина-Булгарплод” ООД - 2 000 лв. (РИОСВ София). 
От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на  община Крушари, за това че 
възложителят не е информирал компетентния орган по околна среда и засегнатото население за 
инвестиционно намерение в най-ранен етап. 
За неспазване на условие от решение по ОВОС от РИОСВ Пловдив е издадено наказателно 
постановление, в размер на 2 000 лв., на „Персенк Инвест“ ООД, гр. Пловдив. 
За неоказано съдействие при извършване на проверка РИОСВ София е наложила имуществена санкция, 
на стойност 1 000 лв., на „Булсан” ЕООД. 
С по 500 лв. са санкционирани: ЕТ „Антоанета Симеонова”, гр. Мартен за предизвикано вредно 
изменение на почвата (РИОСВ Русе) и физическо лице за не уведомяване на най-ранен етап на 
компетентния орган по околна среда за инвестиционно предложение (РИОСВ Смолян). 
VII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са издадени Заповеди за прилагане на ПАМ от РИОСВ Пловдив и РИОСВ Шумен на: 

• „ИНСА ОЙЛ”, гр. Раковски - спиране подаването на въглеводородни газове чрез пломбиране на 
ръчен вентил; 

• „КЦМ” АД, гр. Пловдив - спиране на експлоатацията на „Инсталация за производство на сребърен 
нитрат” чрез пломбиране. 

• „Инвестбанк“ АД – да не се предприемат действия по нарязване на резервоара за сярна киселина, 
поради опасност и вероятност от наличие на утаени органични съединения с взривоопасен 
характер. 

 
 
 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Ден на електромобила показва как градовете могат да са чисти и тихи 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/63681 
 

  
 

Текст: Ден на електротранспорта ще се проведе на 13 ноември в Националния дом на техниката (София, 
ул. Г.С.Раковски № 108, етаж 2). Той се организира от Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ), 
член на БСК. Мотото на форума е “Електрическата мобилност в България – 2015″. 
Успешните практики и бизнес модели в България ще бъдат една от темите на конференцията. 
Споделеният опит покрива електробусите в София кат възможност за европейско лидерство, удобствата 
на куриерски и логистични услуги с електрически превозни средства, ролята на електромобила при 
таксиметровите услуги. 
Наред с това ще се представят и иновационни решения в моделите за електрическата мобилност: 
технологични решения за зарядните станции за електромобили и електробуси, интелигентна система за 
разплащане в зарядната мрежа, електронен билет в градския транспорт, ролята на достъпния 
електромобил като основен елемент за успешен бизнес модел. 
Събитието е част от Шестото национално изложение – “Изобретения, трансфер и иновации” – ИТИ`2015 и 
е под патронажа на Министерството на икономиката, а организатор е Съюзът на изобретателите в 
България. 

http://www.greentech.bg/archives/63681
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Гости на форума ще бъдат представители на местната власт, зам.-министърът на образованието и науката 
Костадин Костадинов, представители на МЕ, МОСВ, Посолствата на Великобритания и Франция, и др. 
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Финландия става гробище за ядрени отпадъци за 100 хиляди години Мащабен проект за 
съхраняване на радиоактивен материал под земята 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/world/europe/19459-Finlandiya-stava-grobishte-za-yadreni-otpadaci-za-100-
hilyadi-godini   
 

  
 

Текст: Финландското правителство одобри построяването на първото в света хранилище, което ще 
позволява складиране на ядрени отпадъци за 100 000 години. Проектът е на стойност 3,5 млрд. евро. 
Изградени са подземни тунели, в които ще бъде събиран и съхраняван радиоактивен материал. Те са с 
дълбочина между 400 и 450 метра и се намират в близост до атомната електроцентрала „Олкилуото“ в 
западната част на страната. Катакомбите са конструирани така, че да може да се изследва влиянието на 
отпадъците върху подпочвените процеси през идните хилядолетията, докато радиоактивността им 
намалее. Подобен проект е предвиден и в Швеция, където финалното позволение за създаването на 
такова сметище все още не е дадено. Методът на съхранение включва капсуловане на използваното 
гориво в медни контейнери и поставянето им в дълбоки дупки в скалите, които после ще се запечатват с 
бетонитна глина – вулканинча пепел, която увеличава обема си, когато е смесена с вода. Не всички са на 
мнение, че в дългосрочен план това е най-безопасното решение. Някои експерти предупреждават, че при 
нов ледников период почвата ще замръзне и може да достигне 800 метра под земята. Според 
представители на компанията Posiva, ангажирана със строежа на депото, плановете включват постоянно 
наблюдение и преместване на медните капсули при нужда. 
 
 
Източник: samokovest.com 
 

Заглавие: Държавна комисия приема електрозахранването, ВиК мрежата и пътните връзки на 
Регионалното депо за отпадъци 
 

Линк: http://samokovest.com/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80/ 
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Текст: Днес държавна комисия прие електрозахранването, ВиК мрежата и пътните връзки на 
Регионалния център за управление на отпадъци. Предстои издаването на всички изискуеми 
разрешителни, за нормалната работа на Депото. 
Регионалният център за управление на отпадъците влиза в експлоатация на 1 януари 2016 година. 
Със заповед на директора на ДНСК е назначена комисия, която включва 20 експерти от различни области, 
включително от РИОСВ и РЗИ, които да излязат със заключение за законосъобразното, технически 
изправното и екологосъобразното изграждане на инсталациите и съоръженията. 
Следващ етап в процедурата ще бъде издаването на комплексно разрешително за дейността по 
третиране и обезвреждане на отпадъците, след което нарочна държавна приемателна комисия ще 
извърши инспекция на клетката за депониране на отпадъците, на компостиращата и сепариращата 
инсталации. 
Стопанисването и експлоатацията ще се извършва от създаденото за целта общинско предприятие 
„Регионален център за управление на отпадъците“. Предвиден е щат от 22 души. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: В Община град Добрич са разкрити на много места пунктове за излезли от употреба батерии 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2015/11/12/2150651/v-obshtina-grad-dobrich-sa-razkriti-na-mnogo-
mesta-punktove-za-izlezli-ot-upotreba-baterii.html   
 

  
 

Текст: В Община град Добрич са разкрити на много места пунктове за излезли от употреба батерии. Това 
е част от политиката на общината за разделно събиране на отпадъци, която се води през последните 
няколко години, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Разделното събиране на отпадъците 
за Община град Добрич е регламентирано със Закона за управление на отпадъците и с общинската 
Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на добруджанския 
град. Пълният списък на пунктовете за приемане на излезли от употреба батерии е публикуван на сайта 
на общината в раздел „Актуална тема“. Такива пунктове има в сградата на общината и в по-големите 
вериги от магазини на територията на града. Освен това са разкрити пунктове в 17 целодневни детски 
градини, в две частни училища, в 7 основни училища, в помощното и спортното училище, в ученическото 
общежитие, в повечето професионални гимназии, в един от колежите, в Езикова и 
Природоматематическа гимназия, в средните общообразователни училища „Димитър Талев“, „П.Р. 
Славейков“, „Любен Каравелов“, „Дора Габе“, „Св. Климент Охридски“ и в Хуманитарната гимназия „Св. 
Св. Кирил и Методий“. Към списъка са добавени също имената и адресите на пет частни фирми в града. 
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Съгласно нормативните разпоредби на територията на Община град Добрич, тези, които ползват 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населеното място са длъжни 
да събират разделно отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метал и да ги предават на 
организации по оползотворяване, притежаващи съответните разрешителни. За целта е необходимо 
посочените обекти да сключат договор с лица или фирми, които притежават разрешителни документи 
според законовата уредба. 
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