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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ глоби кмета на Пазарджик с 3000 лева за смет 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1555349 
 

 
 

Текст: Глоба от 3000 лева да плати кметът на Пазарджик Тодор Попов, постанови с окончателно решение 
Административният съд в града. Наказанието е наложено от РИОСВ през май миналата година, защото не 
е направил необходимото да не се хвърлят отпадъци на неразрешени места. При проверка около моста 
„Атлантик” и в коритото на река Тополница, където се влива в Марица, инспектори откриват хартии, 
дунапрен, строителна смет, битови отпадъци, пластмаси, каучук.  
Паркът до моста е вечното сметище на Пазарджик. Там често може да се види не само боклук, но и 
изхвърлени новородени кученца или котенца. Доброволци правят акции за почистване всяка пролет, но 
скоро след това мястото отново се затрупва с отпадъци. 
  
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: 560 обекта ще контролира РИОСВ – Плевен през 2016-а 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2016/02/28/560-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%80-103753/ 
 

 
 

Текст: Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016 г. е утвърден от министъра на околната 
среда и водите. Това съобщиха от екоинспекцията. На контрол по компоненти и фактори на околната 
среда ще подлежат 560 бр. обекти, от които 19 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и 64 бр. 
обекти, подлежащи на комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда. 
Планът за контролна дейност е публикуван на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен и може да бъде 
намерен : http://plevenzapleven.bg/blog/2016/02/28/560-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%80-103753/ 
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Източник: capital.bg 
 

Заглавие: ДСК продава активите на пловдивския завод "Хелиос – металург" 
Частен съдебен изпълнител търси купувач за земята, сградите и оборудването на 
предприятието, оценени на 13.3 млн. лв. 
 

Линк:http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/02/28/2713759_dsk_prodava_aktivite_na_plovdivskiia
_zavod_helios/ 
 

 
 

Текст: Пловдивският завод "Хелиос - металург" е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител, след 
като миналата година предприятието спря работа под натиска на засиления внос на арматурно желязо от 
Украйна. Цялото имущество на компанията – земя, сгради и оборудване, се предлага за общо 13.3 млн. 
лв. Продажбата се организира за пръв път и е по искане на Банка ДСК, която е дала обезпечен с ипотека 
заем за 12 млн. лв. 
Така в страната остават само два работещи завода за черни метали - "Промет стийл" и "Стомана 
индъстри". Подобно на други европейски металургични предприятия, тяхната дейност също е затруднена 
от дъмпинговите цени на Китай и намаленото търсене в световен мащаб. 
Предлагани активи 
Частният съдебен изпълнител Петко Илиев е обявил за продажба производствената площадка на "Хелиос 
- металург" на бул. "Цариградско шосе" 53 в Пловдив. Тя включва близо 11 дка земя, производствена и 
административна сграда, както и няколко по-малки постройки за общо 4.8 млн. лв. За продан е обявена и 
поточната линия за горещо валцуване, предназначена за производство на арматурна стомана, където 
първоначалната цена е 8 млн. лв., както и друга линия за стоманени профили, която се предлага за 517.5 
хил. лв. Скъпото оборудване се пази в едно от халетата на завода от софийската охранителна фирма 
"Стронг – ЕС". Оферти за имуществото се приемат до 25 март, а евентуално подадените предложения ще 
бъдат отворени на 28 март, понеделник. 
Собственост и задължения 
Едноличен собственик на "Хелиос – металург" в момента е 59-годишният Васил Василев, след като през 
март миналата година дяловете си му прехвърлят неговите съдружници. Ако се съди по публичните 
данни, партньори са му били неговата съпруга, както и синът и дъщеря му Мария и Димитър Василеви. 
От последния наличен отчет на компанията става ясно, че към края на 2014 г. "Хелиос - металург" има 
дългосрочни заеми за 120 хил. лв. с падеж 2017 г., както и краткосрочни заеми за 15.8 млн. лв. В отчета се 
посочва още, че с инвестиционен кредит е финансирано закупуването на два имота (земя и сгради) в 
предходен период. Няма информация кои банки са финансирали дружеството, от компанията също не 
бяха открити за коментар. Банка ДСК обаче едва ли е единственият кредитор, тъй като претенции за 
права върху активите има и Обединена българска банка (ОББ). 
Опит за осребряване 
Справка в Търговския регистър показва, че през април 2015 г., т.е. малко преди да спре работа, "Хелиос – 
металург" е заложено в полза на "22 юли плюс" срещу заем от малко под 2.5 млн. лв. В сумата влиза 
старо задължение от 2006 г., както и обезщетение за забава и лихви. Обект на залога са движими вещи и 
вземания на предприятието. От приложения списък става ясно, че най-голямото вземане на "Хелиос – 
металург" - 2.2 млн. лв., е от собственика му Васил Василев. Задължението е по договор за заем с падеж в 
края на тази година. 
Това не е единствената връзка между двете предприятия. Самото "22 юли плюс" е регистрирано на същия 
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адрес като "Хелиос – металург" в Пловдив. Дружеството участва като собственик в "Марсофф агро", 
където държи половината от дяловете, а останалите 50% са собственост на фирмата "Умаа". Тя от своя 
страна е собственост на Мария и Димитър Василеви. 
Само няколко месеца след вписването на залога - през юли 2015 г., "22 юли плюс" ЕООД" съобщава на 
"Хелиос - металург", че пристъпва към изпълнение за забавяне на плащания. Това съобщение обаче и 
досега не е вписано в Търговския регистър, тъй като през август ОББ го оспорва. Аргументите на банката 
са, че имуществото, върху което е учреден залогът, е предоставено като обезпечение и на ОББ. 
Окончателно решение по казуса все още няма.  
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016 
 

Линк:http://gradat.bg/photos/2016/02/26/2709701_fotogaleriia_infrastructure_bulgaria_awards/?pic=1#pi
cture 
 

 
 

Текст: Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадаци, довеждаща инфраструктура и две 
претоварни станции – в Тервел и Балчик. В обхвата на проекта са включени 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. Регион Добрич се намира в 
Североизточна България и е част от Североизточния район за планиране. Специфична особеност за 
региона е наличието на община без населено място за административен център на своята територия 
(община Добричка), в която има само села, както и община, представляваща само един град – община 
град Добрич. Територията на региона е приблизително 4 985 кв. км. (4,5% от територията на България). 
Регионалното депо за неопасни отпадъци Стожер е основния обект на системата. То представлява 
многофункционално съоръжение, в различните зони на което се извършват различни дейности: 
сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на биоразградимите фракции, 
екологосъобразно депониране на отпадъци, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни 
отпадъци, временно съхранение на опасни отпадъци. Площадката на регионално депо Стожер е с обща 
площ 217,86 дка и е разположена на 2.5 км от с. Стожер, община Добричка, област Добрич. На депото е 
планирано изграждане на три клетки за депониране на неопасни отпадъци, но в рамките на проекта е 
изградена само първата клетка. Нейната площ е 30 030 м2, а обемът й е 240 000 м3. Съгласно издаденото 
комплексно разрешително дневния допустим капацитет на депото в с. Стожер е 130 тона за депониране. 
На депото са обособени следните функционални зони и подобекти: Входна зона, където са разположени: 
контролно пропусквателен пунк с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване 
и обеззаразяване на автомобилни гуми; Административно-битова сграда с лаборатории; Паркинг за 
автомобили на перонала. Съоръжение за рециклиране на материали - механично третиране. Площадка 
за компостиране Склад за временно съхранение за опасни отпадъци от бита Клетки за отпадъци Локално 
пречиствателно съоръжение за отпадни води Площадка за раздробяване на строителни отпадъци 
Сондаж Eкопарк - контейнери за отпадъци Eкопарк - площ за съхранение на балирани отпадъци 
Строителството на регионалното депо Стожер, се извърши от консорциум "Депо Добрич 2012"ДЗЗД, с 
водещ партньор "Станилов" ЕООД . Стойността на стройтелството е 15 561 468,35 лв. Договорът за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR – 51112122-С011 за проект № DIR – 5112122-13-
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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. 
Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер беше открито официално на 21.03.2015г., а Претоварните 
станции за отпадъци в Балчик и Тервел на 30.07.2015г. и 16.10.2015г. - Претоварната станция за отпадъци 
в Балчик обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. Площадката е разположена на около 6 км от град 
Балчик. Капацитетът на линията за сепариране е около 12 000 тона отпадъци на година. Изградена е 
инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. -Претоварната станция за 
отпадъци в Тервел обслужва общините Тервел и Никола Козлево. Годишно там ще се третират около 4 
500 тона отпадъци. - Довеждаща инфраструктура до РД Стожер – включва изграждане на довеждащ път с 
дължина 5 928,56 м специално за нуждите на РД Стожер, външно кабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина 2 
939 м и бариера със захранващ кабел за бариерата с дължина 780 м. С изпълнението на този проект и с 
изграждането на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич се изгради 
необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани на територията на региона. 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). 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. 
 
 
Източник: big5.bg 
 

Заглавие: Взриви се склад за отпадъци в Антверпен 
Няма данни за токсични химикали във въздуха 
 

Линк: http://big5.bg/svyat/vzrivi-se-sklad-za-otpadczi-v-antverpen.html 
 

 
 

Текст: Силна експлозия е избухна в индустриалната зона на белгийския град Антверпен. Тя е била 
последвана от пожар. Огънят е локализиран и няма пострадали. Експлозията е възникнала в склад на 
промишлени отпадъци на компания „Indaver”. 
Облак от черен дим се издигна във въздуха над мястото на експлозията,показват местни телевизионни 
канали. Местното население е посъветвано да остане на закрито, да не отваря врати и прозорци, тъй като 
все още не е ясно какви вещества са изгорели в атмосферата. Няма данни за токсични химикали във 
въздуха. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Разбиха най-новата схема на ромски обири в Дупница! Потърпевшата Иванова от ул. 
„Венелин”: Крадците крият плячката в контейнерите, кметът да забрани ровенето от 20 ч до 8 ч 
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Линк: http://viaranews.com/2016/02/28/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Доброволци 2 месеца дебнаха обирджиите, споделиха: Играем в сериала „Ние сме на всеки 
контейнер”, двама симулират, че събират отпадъци, но прибират откраднатото 
Шефът на полицията Борислав Динев: Невъзможно е да издадем такава забрана, двама роми от този 
район са арестувани 
Методи Чимев 
Дупничани разплетоха най-новата схема за ромски обири в града. Крадците действат със съучастници и 
докато единният обира дадена къща посред нощ, предава на авера си плячката, която той първоначално 
крие в контейнерите за боклуци. Така нито случаен минувач, нито патрулка ще заподозре престъпление 
при вида на ровещ в контейнер ром. 
Борислав Динев 
До разплитането на схемата се стигна, след като от два месеца жители на Дупница всяка нощ дебнат 
схемаджиите. „Наложи ни се да се включим в истинско риалити шоу, играем на стражари и апаши с 
крадливи роми. Сериалът ни се нарича „Ние сме на всеки контейнер”, споделиха доброволци, които 
дебнат нощем роми крадци. Главните герои в сериала обаче  са не Серго и Митко Бомбата, а двама 
крадци роми, които  дейсват в района ва главната ул. ”Венелин”, симулирайки, че събират пластмаса от 
контейнерите, а иначе прескачат оградите на къщите. 
Жители на ул. „Венелин” дори смятат да отнесат питане до кмета инж. Методи Чимев и до шефа на 
полицията Борислав Динев дали е възможно да забранят от 20 часа вечерта до 8 сутринта ровенето по 
контейнерите с цел да се пресекат кражбите. 
Шефът на полицията Динев обаче отсече: „Не става. Трябва да намерим с кмета Чимев компромисен 
вариант”. 
Известно е, че много хора с уважавани професии и пенсионери  учители в Дупница нощно време 
обикалят из улиците на града и събират от контейнерите метални отпадъци и пластмаси, за да не се 
срамуват от съседите си и познатите си. Изкарват около 300 лв.  месечно. 
Потърпевша от ромите на ул. „Венелин” сподели, че крадците изобщо не се плашат от домашните кучета. 
„Двама роми около полунощ обикалат улица ”Венелин” в района на Чепкалото, детска градина „Калина” 
и училище „Св. св. Кирил и Методий”. Кучето ми Альоша, което е вързано, преди ден залая около 
полунощ, станах и видях циганин да се крие зад дебелата колона на външната ни врата. Той не ме видя и 
след като чу, че се скарах на кучето да не лае и се прибирам, спокоен, че вързаното куче няма да го хване 
– начаса се метна да прескача през оградата. Тогава го подгоних и той дотърча до контейнера пред 
съседите и  се престори, че търси и рови за отпадъци”, разказа жената. Съседи споделиха: „Вторият 
помощник, обикновено жена, поема вещите и тича с тях до близкия контейнер, като се преструва, че рови 
в него и оставя вещите временно в него. Така никой няма да се усъмни, че става въпрос за обир”, сподели 
съседката Иванова. Борислав Динев, който е запознат със сигнала, заяви, че преди 2 дни са заловили 
двама роми крадци в този ройон и ще се разпореди патрулките да обикалят. 
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Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Полицаи от Перник откриха незаконна автоморга  
На откритата от силите на реда площадка са разфасовани коли без съответното разрешително  
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/26525-Policai-ot-Pernik-otkriha-nezakonna-avtomorga 
 

 
 

Текст: Незаконна автоморга е разкрита от полицаи в пернишкия квартал "Калкас". Това съобщиха 
от Областната дирекция на МВР в миньорския град. Униформените са установили, че на площадката са 
разфасовани коли без никакви разрешителни за упражняване на дейност. 
На друга площадка в същия квартал пък са констатирани няколко нарушения, свързани със складиране на 
отпадъци от черни и цветни метали и автомобили извън разрешената за това площ и липса на табели за 
определените дейности. Полицаите са съставили съответните констативни протоколи и предстои 
връчване на актове за административни нарушения. 
От полицията в Перник уточнява, че мъж на 36 години с инициали С.С. ще отговаря за откритата 
незаконна площадка. За неправилното съхранение на металните отпадъци на другата площадка пък ще 
отговаря друг мъж, на 33 години, с инициали Г.Т.  
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