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Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Съдът отмени санкция на РИОСВ - Русе спрямо „Порт Булмаркет” ЕООД 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_144469.html 
 

  
 

Текст: Районният съд в Русе отмени Наказателно постановление № 32/14.07.2015 г. на Директор РИОСВ 
Русе, с което на „Порт Булмаркет” ЕООД за нарушение по чл.44 ал. І от Закона за управление на 
отпадъците и чл.7 т.1 от Наредба № 1 за реда и образците, по който се представя информация за 
дейностите с отпадъци, както и реда за водене на регистри във вр. чл.48 ал. І от ЗУО, е наложено 
административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000 лева. Решението подлежи на 
обжалване пред Русенски административен съд. 
Към март 2015 г. дружеството „Порт Булмаркет” извършвало в гр. Русе дейност, свързана с образуване на 
производствени отпадъци.При проверка на 20.03.2015 г. от страна на РИОСВ Русе било установено, че 
жалбоподателят не е изпълнил задължението си да води отчетни книги, заверени от Директора на РИОСВ 
Русе по образец съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1. Проверяващите констатирали в района на 
производствена площадка на дружеството наличието на отпадни предмети и в тази връзка, както и 
поради констатациите за липси на книги, показани при проверката, било дадено предписание същите да 
бъдат представени в едноседмичен срок, до 27.03.2015 г.На 25.03.2015 г. „Порт Булмаркет” ЕООД 
депозирали писмо в РИОСВ, с което представили за проверка и заверка два броя нови, неводени книги от 
изискуемия според нормативната уредба вид.Всички тези обстоятелства дали основание по отношение 
на жалбоподателя да бъде съставен АУАН № 0001879/27.04.2014 г., като описаното по- горе бездействие 
е квалифицирано като нарушение по чл.44 ал.І от ЗУО и чл.7 т.1 от Наредба № 1 за реда и образците 
…АУАН е предявен и връчен на представляващ.Въз основа на него е издадено обжалваното наказателно 
постановление. В производството пред въззивната инстанция се оспорва процесуалната му 
законосъобразност.Твърдят се допуснати процесуални нарушения- липса на компетентност у 
актосъставителя и наказващия орган, както и липса на съществени реквизити. Твърди се също така, че към 
момента дружеството жалбоподател е заличено като субект. Изложеното се установява от приложените 
по делото писмени доказателства и доказателствени средства- АУАН № 0001879 от 27.04.2015 г., 
констативен протокол от 20.03.2015 г., 2 бр. писма от „Порт Булмаркет” до РИОСВ, решение на РИОСВ за 
издаване на регистрационен документ, удостоверение за експлоатационна годност, оправомощителни 
заповеди, справки от търговски регистър, удостоверение от АВ, трудов договор. 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: 88 проверки по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба извършиха експертите на РИОСВ-Велико Търново 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2153475   
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Текст: 88 проверки по спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
поднормативната уредба извършиха експертите на РИОСВ-Велико Търново. Това каза за Радио „Фокус” – 
Велико Търново Милка Асенова, отдел връзки с обществеността в РИОСВ-Велико Търново. По думите й, 
плановите проверки през октомври са за изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки. „Извършени са проверки на медицински центове, на дружества, притежаващи 
разрешителен документ за дейности по третиране, транспортиране и съхранение на отпадъци. 
Проверени са и депата за твърди битови отпадъци на общините Дряново, Елена, Павликени и Сухиндол”, 
каза Милка Асенова. Проверени са и три общински администрации – Павликени, Лясковец и Елена, във 
връзка със сметосъбирането и сметоизвозването, разделното събиране на масово разпространени 
отпадъци, наличие на нерегламентирани сметища, на програма и наредба за управление на отпадъците. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: 4 извънредни проверки на незаконни автоморги са извършени в с. Донино, община Габрово и 
3 в Лясковец 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=884418   
 

  
 

Текст: 4 извънредни проверки на незаконни автоморги са извършени в с. Донино, община Габрово и 3 в 
Лясковец. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Милка Асенова, отдел връзки с обществеността в 
РИОСВ-Велико Търново. Тя обясни, че с предписания е изискана допълнителна информация. „Предстои 
съставяне на актове за установяване на административно нарушение. Проверените лица не са издавали 
удостоверения за разкомплектоване на излезли от употреба МПС 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”, каза Милка Асенова.  
Тя допълни, че са изпълнени три предписания на РИОСВ-Велико Търново за почистване на отпадъци в 
рамките на населените места. „Кметството на Първомайци, община Горна Оряховица, е организирало 
почистването на растителни отпадъци, общинската администрация в Свищов – на наличните отпадъци от 
хартия и пластмаса на част от пътното платно и тротоарната част към него на ул. „Подп. В. Манолов“ № 20 
в града, общинска администрация в Сухиндол – на отпадъци от бита на два терена на границите на града.  
Съставен е акт на физическо лице от с. Драганово, община Горна Оряховица, защото извършва дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали без регистрация по Търговския закон или без разрешение”, каза още 
експертът. 
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Такса "смет" в столицата няма да бъде повишавана през 2016 г.  
С 8 млн. лв. се увеличават разходите за миене на софийските улици 
 

Линк: http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/taksa-smet-v-stolicata-niama-da-byde-povishavana-
prez-2016-g-206288/ 
 

  
 

Текст: Такса "смет" няма да бъде повишавана през 2016 г. Това е нашето предложение към Столичния 
общински съвет въпреки предвидения по-голям бюджет за дейностите по почистване, каза кметът на 
София Йорданка Фандъкова на пресконференция в Столичната община., цитирана от БТА. 
С 8 млн. лв. се увеличават разходите за миене на софийските улици, съобщи кметът. 
Тя декларира, че през 2016 г. в пъти ще бъде увеличено миенето на улиците на града. Освен големите 
булеварди и улици с масов градски транспорт, се предвижда и миене на кварталните улици. Това е една 
от основните мерки за намаляването на фините прахови частици (ФПЧ) (б. р. – заради замърсяването с 
ФПЧ на големите градове ЕК започна наказателна процедура срещу България през 2008 г.). 
Заложено е увеличение на средствата за поддържане на междублоковите пространства от 3,5 млн. лв. 
през 2015 г. на 4 млн. лв. за 2016 г.  
Зам.-кметът по екология Мария Бояджийска посочи, че за събиране и транспорт на отпадъци са 
предвидени 60,5 млн. лв. За лятно и зимно почистване - 60 млн. лв. Бюджетът за лятно почистване се 
увеличава с 8 млн. лв. за 2016 г., а за зимно - с 1 млн. лв. 
Увеличават се драстично санкциите за фирмите при несвършена работа. За пропуснато обслужване на 
контейнер за отпадъци санкцията се увеличава петкратно - от 110 на 500 лв. За непочистено улично кошче 
увеличението е четирикратно, за ръчно и механизирано метене увеличението е двукратно. Над 200 пъти 
е увеличението на глобите за непочистени спирки и пешеходни пространства. 
След като заводът за боклук заработи, намаляват разходите за депониране. Произвежданите от завода 
продукти - компост, електрическа енергия и материали за рециклиране се продават и се генерират 
приходи, които през 2016 г. се очаква да бъдат 1,1 млн. лв., посочи кметът. 
Тя подчерта, че Столичната община продължава рекултивацията на старите депа за отпадъци в Суходол и 
Долни Богров. Подготвя се проект за рекултивация на депото във Враждебна. 
Столичният кмет обяви още, че част от заложените средства за капиталови инвестиции са за закупуване 
на техника за сметопочистване - 3,6 млн. лв. Целта е постепенно да бъде създадено общинско 
предприятие, което да поеме почистването на част от районите, както преди няколко години беше 
създадено общинско предприятие за паркове и градини, което разширява своята дейност. 
В план-сметката са заложени средства за инсталацията в "Топлофикация-София", която  ще изгаря 
произвежданото от завода за боклук RDF-гориво. 
В следващите дни ще започне подготовка за обявяване на конкурс за главен архитект на София, каза още 
Йорданка Фандъкова. Тази стъпка се налага, след като вчера настоящият главен архитект на столицата 
Петър Диков обяви, че ще освободи поста от 9 февруари. Като основен мотив за решението си той посочи, 
че от 10 години е на поста и е време да се оттегли. 
"Ще уважа молбата за оставка на арх. Диков", обяви пък днес Фандъкова и призна, че е знаела за 
решението му, предаде Dnes.bg.  

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zamyrsiavaneto-s-fini-prahovi-chastici-ostava-seriozen-problem-za-bylgariia-196544/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/zavodyt-za-bitovite-otpadyci-na-sofiia-zaraboti-sled-10-godishna-saga-202336/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichna-obshtina-shte-obiavi-nov-tyrg-za-izgariane-na-rdf-otpadyci-202341/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/glavniiat-arhitekt-na-sofiia-petyr-dikov-podade-ostavka-206206/
http://www.dnes.bg/
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Въпреки критиките, които бяха насочени към Диков като главен архитект, от думите й се разбра, че е била 
доволна от работата му. Като пример за добре изпълнени проекти Фандъкова посочи метрото и 
Околовръстния път. 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Работна среща нищи проблема с нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в 
Русенско 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/641061 
 

  
 

Текст: Работна среща с участието на зам.-кметове и ресорни представители на общините в региона и 
директорите на Областно пътно управление – Русе и Регионална инспекция по околна среда и водите – 
Русе се проведе днес, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация, по чиято инициатива се 
проведе тя. 
Повод за срещата бе възникналата дискусия на проведеното на 11 ноември заседание на Щаба за 
изпълнение на областния план за защита при бедствия, касаеща проблема около събирането и 
депонирането на строителни отпадъци в бетонните кошчета за смет, които са в отбивките на 
републиканската пътна мрежа, както и администрирането на целия този процес. 
В резултат на дебатите е решено РИОСВ – Русе в срок до 15 дни да изпрати на кметовете на общини 
бележки, съдържащи информация за изискванията към площадките за строителни отпадъци, в които 
следва да бъдат включени примерна схема как трябва да изглеждат, както и списък с фирми-оператори с 
възможност за рециклиране на отпадъците. 
Кметовете на общини от своя страна до 31.03.2016 г. следва да планират, проектират и построят 
площадки за строителни отпадъци за временно съхранение, както и алгоритъм за събирането и 
извозването на тези отпадъци от прилежащите на общинския център населени места. 
В същия срок трябва и да се проведат разговори с фирми-оператори с възможности за рециклиране на 
строителни отпадъци и да се изготви график за работа с тях. 
 
 
Източник: agencia.bg 
 

Заглавие: Проучиха фирми за ефективно управление на отпадъците в Пиринско 
 

Линк: http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/14708-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%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%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

  
 

Текст: Фирми и предприятия проявиха интерес към насърчаване на практики за управление на отпадъци 
и енергийна ефективност в малки и средни предприятия, в трансграничния район, в Благоевград. Целта 
на проекта е да се създадат инструменти за по-успешното управление на енергията и отпадъците в 
малките и средните предприятия, като се информират предприемачите от трансграничния район относно 
проблемите, свързани с ниската енергийна ефективност и лошото управление на отпадъците. 
„Резултатите, които постигнахме по време на проекта бяха, че проведохме детайлно проучване на 
моментното състояние на бизнеса в трансграничния район по отношение на енергийната ефективност и 
управлението на отпадъци и създадохме база данни с контакти на действащите производствени 
предприятия за да може да се осъществи по-ефективно това управление на отпадъците и енергийната 
ефективност”, заяви един от организаторите Пламен Тодоров. Той определи проекта като успешен 
поради големия интерес от страна на фирмите и активното им участие за изпълняване целите на проекта. 
Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия-BG", на което самия Пламен Тодоров е 
член е активно сдружение, подпомага и разпространява информация относно целите на проекта. 
Тодоров сподели, че в него членуват около 50 фирми от цялата страна, като това е едно от най-големите 
сдружения в България, интересуващо се възобновяеми източници на енергия, ето защо е подходящият 
сътрудник по проекта. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Ново сметище се трупа във Враца 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/61520/novo-smetishte-se-trupa-vuv-vraca 
 

   
 

Текст: Строителни, смесени битови отпадъци и земни маси са незаконно депонирани в квартал Лева във 
Враца, установиха екоекспрети от три институции. Съвместната проверка от РИОСВ, областната и 
общинска администрация е извършена в последните дни на септември по сигнал получен на 
електронната поща в екоинспекцията. 
Констатирано е, че в района на бившия „Винпром“ в жилищния квартал има нерегламентирано 
депонирани земни маси от изкопни работи, строителни отпадъци и смесени битови отпадъци. Теренът на 
новообразуваното сметище е частна собственост. 
На Община Враца е дадено предписание с поставен срок за предприемана на мерки за почистване на 
замърсения терен и подравняване на натрупаните земни маси. 
„Относно изпълнението на предписанието ще бъде осъществен последващ контрол”, уточниха от РИОСВ. 
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Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Кражба на кабели остави варненска болница без телефони 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=306832 
 

  
 

Текст: Част от звената във варненската болница „Св. Анна“ останаха без телефонна връзка. Сред 
засегнатите отделения се оказаха и ТЕЛК комисиите в лечебницата. Сривът в централата обаче не е 
следствие от повреда в системата. Причината редица кабинети да останат без комуникации е кражба на 
телефонни кабели в лечебното заведение, научи Moreto.net 
В действителност неизвестни до момента крадци са задигнали част от кабелите и това е довело до 
спиране на телефоните в болницата, потвърдиха от Областната дирекция на МВР. От там допълниха, че 
търсенето на извършителите на наглото посегателство продължава. 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.bg 
 

Заглавие: Полицейски: Спипаха 62-годишен за кражба на 50 метра кабел, гасиха проводник на ел.стълб 
в Момчилград 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.bg/2015/11/62-50.html 
 

  
 

Текст: За кражба на кабел 62-годишният Ц.Д. е задържан в РУ-Кирково, съобщиха от полицията. 
Сигналът, че в село Чакаларово са били откраднати около 50 метра съобщителен кабел, е подаден във 
вторник. Извършен е оглед на мястото на произшествието и при организираните издирвателни действия 
е установен извършителят. Кабелът е открит и иззет. Образувано е досъдебно производство. 
Един пожар са гасили огнеборците в региона във вторник, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. 
Проводник на електрически стълб в Момчилград се е запалил. Екип на пожарната служба загасил огъня, 
който унищожил кабел. 
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