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Текст: За месец януари и месец февруари 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 621 бр. проверки на 1 370 бр. обекта. За отстраняване 
на констатирани нарушения са дадени 746 бр. предписания. Съставени са 106 бр. актове, от които 16 са за 
констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 119 бр. наказателни постановления 
(НП) на обща стойност 618 950  лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и/или неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 24 бр. санкции 
по чл. 69 от ЗООС. Постъпилите суми по наложени санкции са 295 597,91 лв. 
І. Въздух 
За превишения на емисионните норми за въглероден оксид, от РИОСВ Велико Търново е наложена 
имуществена санкция на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, гр. Габрово на стойност 1 914 лв.  
За не провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества, за 
период по-голям от две последователни календарни години, от екоинспекциите в Пловдив, Русе и 
Хасково са наложени имуществени санкции на: „РМЗ - 2001” АД, гр. Пловдив - 1 000 лв.; „Българска 
хлебна мая” ЕООД, гр. Русе - 300 лв. и на „Теклас- България”АД, гр.Кърджали - 100 лв. 
От РИОСВ Хасково е наложена месечна санкция  на „Ултрамекс“ ЕООД, гр. Пловдив (фабрика за 
производство на нерафинирано олио - площадка гр. Харманли), в размер на 186 лв./мес. за наднормено 
съдържание на CO (въглероден оксид) и прах в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух . 
ІІ. Води 
От РИОСВ Бургас е наложена еднократна нарастваща санкция на "Вики Инвест 1" ЕООД, за обект ПСОВ 
"Елените", гр. Свети Влас, в размер на 401 512  лв./месечно за срок от шест месеца (общ размер 2 409 072 
лв.). Санкцията е за констатирано превишение на нормите за качеството на крайбрежните морски води и 
заустване на отпадъчни от ПСОВ в Черно море без издадено разрешително за тази дейност.  
За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без Разрешително за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води, от РИОСВ Шумен са наложени две имуществени санкции на: СД 
„Езокс”, гр. Попово - 2 000 лв. и на “Месни продукти” ЕООД с. Здравец, общ. Търговище - 6 000 лв.. За 
същото нарушение РИОСВ Бургас е санкционирала „Чикън груп“ ООД с 2 000 лв. 
За неизпълнение на условие в разрешително за ползване на воден обект, от РИОСВ Бургас са наложени 
имуществени санкции на: община Царево (в размер на 10 000 лв.), община Камено (в размер на 5 000 
лв.); община Средец (в размер на 2 000 лв.); община Карнобат (в размер на  2 000 лв.). За същото 
нарушение от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция на „Контур Глобал Марица изток 3’’ 
АД, в размер на 1 000 лв. 
От РИОСВ Варна са наложени две имуществени санкции, на обща стойност 6 000 лв., на Община Тервел 
(за канализационната мрежа на гр. Тервел), за това, че отпадъчни води от канално-помпена станция, 
превишават нормите за добро състояние на водоприемника, определени в Наредба № 4 за 
характеризиране на повърхностните води. 
За заустване на отпадъчни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения 
(ИЕО), определени в Разрешително за заустване са наложени месечни санкции от: 
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РИОСВ Пловдив - на „Бизнеспарк Маноле” ООД, гр. София - 19 845 лв./мес;  
РИОСВ Бургас - на „Симпто“ АД гр. Айтос - 829 лв./мес. и на „Алмар сийфуд“ АД - 548 лв./мес.; 
РИОСВ Монтана - на „Компас” ЕООД, гр. С. Комарево, общ. Берковица - 297,83 лв.; 
РИОСВ Хасково - на ЕТ „Еми 99” (ракиен казан) с.Петелово - 182 лв.; на физическо лице - 172 лв., на 
„Имерис Минералс България” АД, гр.Кърджали, фабрика за бентонит и зеолит - 131 лв.; на „Галус АД”, гр. 
София, инсталация за отглеждане на патици, в землището на с. Войводово, общ. Хасково - две 
еднократни санкции от 827 лв. и от 334 лв.; 
РИОСВ Перник - на  „Маршал - 91“ ЕООД - 382 лв. (еднократна санкция) и на „Мини открит въгледобив“ 
ЕАД - 423 лв./мес. 
За констатирано изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на ИЕО, от РИОСВ Хасково са наложени 
имуществени санкции, по 1000 лв. всяка, на ЕТ „Роал”, гр. Хасково (ракиен казан) и „Горубсо-Кърджали” 
АД, гр. Кърджали (инсталация за цианидно извличане на злато).  
За неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност са 
наложени имуществени санкции, на стойност 500 лв. всяка, на: „Балканстрой инвест” ООД, бетонов 
център в гр.Кърджали и „Милки Груп Био” ЕАД, млекопреработвателно предприятие в гр. Хасково (РИОСВ 
Хасково) и на „Чипита България” АД (РИОСВ София).  
За неосигурена нормална експлоатация на ПСОВ от РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции, в 
размер на 2 000 лв. всяка, на: „Булмилк-2000” ЕООД, гр. Разград, „Винпром Бяла 2002” ЕООД, гр. Велико 
Търново и „Олео протеин” ЕООД, гр. Русе (2 бр.). 
От РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция на ЕТ "Векир", с. Годлево, общ. Разлог, в размер 
на 500 лв., за неизвършване на собствен мониторинг на зауствани отпадъчни води в р. Радоновец.  
За неизпълнение на предписание от РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция на "Карабулев" 
ООД на стойност 200 лв. 
От Министъра на околната среда и водите е наложена еднократна санкция на „Йока“ ЕООД, с. Куртово 
Конаре, в размер на 30 201,24 лв., на основание чл. 69, ал. 5 и ал. 7 от ЗООС (операторът не е уведомил 
компетентния орган за подновяване на дейността си, за която, със заповед е била спряна наложена 
текуща санкция). 
ІІІ. Отпадъци 
За необособени участъци за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци, от РИОСВ 
Пловдив е наложена имуществена санкция на „Асен и Синове 2012” ООД, гр. Пловдив, в размер на 7 000 
лв. 
За не водене на отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци са наложени 
имуществени санкции, на стойност 2 000 лв. всяка, на: „Ивера 8“ ЕООД, гр. Севлиево, обл. Габрово (РИОСВ 
Велико Търново); „Тедпласт“ ЕООД, гр. Габрово, обл. Габрово (РИОСВ Велико Търново); „Метал-Ани-М“ 
ЕООД, гр.Перник и „Унитрейд 2011“ ЕООД, гр.София (РИОСВ Перник); „МЕАНДЪР“ ООД, гр. София и 
„МОТО МАНИ“ ООД, с. Огняново, общ. Гърмен (РИОСВ Благоевград). 
За съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства без наличие на 
разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, са наложени имуществени санкции, по 7 000 лв. всяка, 
на: „АВТО- ФЕРДУН” ЕООД , с. Полковни Желязово, общ. Крумовград и „Кардо Ауто” ЕООД, гр. Кърджали 
(РИОСВ Хасково) и  ЕТ „Жоро Комолски“ ООД, гр. Симитли (РИОСВ Благоевград). За същото нарушение  
РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на „Босса – Ауто“ ООД, гр. Горна Оряховица, 
обл. Велико Търново на стойност 1 400 лв. 
От РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции, в размер на 7 000 лв. всяка, на „Шанс-Б“ ЕООД, за 
неизпълнение на условие от Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци и на 
„Океан Шипинг“ ЕООД, за извършване на  дейности по третиране на отпадъци без разрешително. 
За извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) без 
документ по ЗУО, от РИОСВ Хасково са наложени глоби, по 1 400 лв. всяка, на три физически лица.  
За извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци без издаден регистрационен 
документ по ЗУО от РИОСВ Благоевград са глобени с по 500 лв., три физически лица, а от РИОСВ Стара 
Загора - едно физическо лице.  
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От РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция на ЕТ „Дени- Гюнер Али”, гр. Кърджали, в размер на 
3 000 лв., за извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства на неразрешено 
за целта място. 
За непредаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на площадки за 
съхраняване или в центрове за разкомплектоване, от РИОСВ Велико Търново са наложени глоби на две 
физически лица, в размер на 300 лв. всяка, и на едно физическо лице, в размер на 500 лв. За същото 
нарушение от РИОСВ Плевен са наложени глоби на три физически лица на стойност 600 лв. всяка. 
За неизпълнение на дадено задължително предписание са наложени имуществени санкции, в размер на 
5 000 лв. всяка, на: „Василева Стоун“ ЕООД и „Ел Ем Импекс“ ЕООД (РИОСВ Бургас) и на „Раалус” ООД 
(РИОСВ София). 
От РИОСВ Хасково са наложени три имуществени санкции, на стойност 7 000 лв. всяка, на „Неохим”АД, гр. 
Димитровград, затова че не се изпълнява в срок плана за привеждане в съответствие на депо за неопасни 
производствени отпадъци – Черногорово, на депо за опасни отпадъци– утайки от пречистване на 
отпадъчни води и на депо за опасни отпадъци от дестилация на МЕА. 
От РИОСВ Шумен е наложена глоба, в размер на 3 000 лв., на кмета на община Нови пазар, за това, че 
около речните легла и прилежащи територии в населените места с. Избул, с. Войвода, с. Стоян 
Михайловски, община Нови пазар, област Шумен, не са почистени образуваните незаконни сметища и 
замърсявания с отпадъци.  
От РИОСВ Пловдив е наложена глоба на кмета на с. Калековец, на стойност 1 400 лв., за неосъществяване 
на контрол върху дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, 
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; на кмета на община Хисаря, в размер на 3 
000 лв., за това, че не е организирал почистването на отпадъци на неразрешени за това места.; от РИОСВ 
Хасково на кмета на община Черноочене, на стойност 2 000 лв., затова че не е изпълнил предписание за 
почистване на отпадъци, натрупани в речни корита и прилежащите им територии; от РИОСВ Бургас на 
кмета на община Приморско, в размер на 3 000 лв., за неорганизирано разделно събиране на отпадъци.  
От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 1 500 лв., на ЕТ „Станимир Сотиров“, за 
замърсяване на дере с отпадъци от алкохолна дестилация. 
За нерегламентирано изгаряне на отпадъци, на спряно от експлоатация общинско депо за твърди битови 
отпадъци, от РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция на община Нови пазар, в размер на 1 400 
лв. За същото нарушение, от РИОСВ Велико Търново, са наложени глоби на две физически лица, в размер 
на 2 000 лв. и 5 000 лв.  
За продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова такса, съгласно изискването на 
акона за управление на отпадъците, от РИОСВ Шумен са наложени имуществени санкции на ЕТ “Елада”, 
гр. Попово и на ЕТ “Галко”, гр. Попово, в размер на 3000 лв. всяка.  
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
За притежаване и продажба на взети от природата екземпляри, от РИОСВ София е наложена глоба на 
физическо лице, в размер на 100 лв. 
От РИОСВ Бургас е наложена глоба на физическо лице, в размер на 600 лв., за непредставяне на 
регистрационна карта за екземпляр от вида Императорска боа, използвана за търговска дейност в к.к. Сл. 
Бряг; на три физически лица за лов в защитени територии, в размер на 100 лв. всяка.  
За притежаване и предлагане за продажба на 31 щиглеца, 19 елшови скатии, едно диво канарче, 3  
обикновени конопарчета – защитени видове, попадащи в Приложение № 3 от Закона за биологичното 
разнообразие, от РИОСВ Пловдив е наложена глоба, в размер на 500 лв. и обезщетение от 2 160 лв., на 
физическо лице от гр. Пловдив. 
От РИОСВ Пловдив е наложена глоба в размер на 100 лв. и обезщетение в размер на 200 лв. на физическо 
лице от с. Брестник, за притежаване на 4 бр. таралежи (защитен вид); глоба в размер на 100 лв. и 
обезщетение от 200 лв., на физическо лице от гр. Карлово, за продажба на 5 бр. елшови скатии (защитен 
вид); глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 200 лв., на физическо лице от гр. Сопот  за отглеждане 
на шипобедрена костенурка (защитен вид); глоба в размер на 100 лв. и обезщетение от 160 лв., на 
физическо лице от гр. Пловдив, за притежаване на 4 бр. елшови скатии (защитен вид); глоба в размер на 
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100 лв. и обезщетение от 60 лв., на физическо лице от гр. Пловдив, за притежаване на един брой от 
защитените видове щиглец, елшова скатия, диво канарче и обикновено конопарче.  
За изкупени и налични 700 кг неузрял плод шипка, в нарушение на Закона за лечебните растения, от 
РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на „Хербабио” ЕООД, гр. 
Първомай.  
От РИОСВ Варна са наложени глоби на седем физически лица, на стойност 500 лв. всяка,  за събиране на 
корени на лечебно растение от вида Лечебна ружа от естественото му находище, което е под специален 
режим на опазване и ползване. 
За непредставяне на позволителни по Закона за лечебните растения,  от РИОСВ Бургас е наложена 
имуществена санкция на „Стаматов 7“ ЕООД, в размер на 400 лв. 
От РИОСВ Враца е наложена глоба, в размер на 200 лв., на билкозаготвителен пункт в гр. Бяла Слатина, за 
неизпълнение на дадено задължително предписание. 
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнени условия от комплексно разрешително са наложени две имуществени санкции на 
„Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, на обща стойност 50 000 лв., за замърсяване на атмосферния въздух с 
неорганизирани прахови емисии от Депо за неопасни производствени отпадъци (10 000 лв.) и 
нерегламентирана експлоатация на комин 2 с височина 150 метра (40 000 лв.) (РИОСВ Стара Загора). За 
същото нарушение, с по 10 000 лв., са санкционирани от: РИОСВ Стара Загора - „Аякс- 1” ЕООД – за 
изнасяне на торова маса от дейността по отглеждане на свине; от РИОСВ Шумен - „Тракия глас България” 
ЕАД, гр. Търговище и „НЕС – Нови енергийни системи” ООД,  гр. Шумен и РИОСВ Бургас (две имуществени 
санкции) - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 
От РИОСВ Велико Търново е наложена санкция, в размер на 1 639 лв., на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна 
Оряховица за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води, определени 
в комплексното разрешително. 
За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на ИЕО в КР, от РИОСВ Хасково е наложена текуща 
санкция на „Неохим”АД, гр. Димитровград, в размер на 321 лв./мес.  
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
За неизпълнение на дадено задължително предписание са наложени имуществени санкции, на стойност 
2 000 лв. всяка, на: “Кулчеви” ООД,  гр. Нови пазар (РИОСВ Шумен); „Био Еко Тех” ООД, гр. София и 
„Космополитън Маркет Груп” ООД, гр. София (РИОСВ София); „Галко“ АД, гр.Радомир (РИОСВ Перник) и 
„Кастория” ЕООД (РИОСВ Варна). За същото нарушение е наложена  имуществената санкция, в размер на 
4 000 лв., на „Булроуз БГ“ ООД, гр.София (РИОСВ София) и на „Напоителни системи” ЕАД, гр. Варна, в 
размер на 5 000 лв. (РИОСВ Варна), а от РИОСВ Шумен, с 2 000 лв., е глобен заместник кмета на община 
Върбица. 
От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция на „Росинвестгаз” ЕООД, в размер на 10 000 лв., за 
това, че дружеството не е информирало компетентния орган по околна среда и засегнатото население за 
инвестиционно намерение в най-ранен етап.  
За извършване на дейност без издаден краен административен акт, от РИОСВ Бургас са наложени 
имуществени санкции, в размер на 5 000 лв. всяка, на „Комфортстрой 2009“, гр. Ахелой, за обект 
инсталация за производство на дървени пелети в с. Гюльовца и на ЕТ „Евро 91“. 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 20 000 лв., на „Шарлопов-Созополис“ 
ЕАД, за извършени механизирани изкопно-насипни дейности в територия – държавна собственост, без 
уведомяване на компетентния орган.  
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 250 000 лв., на „Инвестбанк” АД, 
гр.София за неразрешено изпускане на опасни химични вещества или отпадъци, а за  неизпълнение на 
задължително предписание на дружеството е наложена и втора имуществена санкция в размер на 10 000 
лв. 
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
От РИОСВ Хасково е издадено наказателно постановление, на стойност 10 000 лв., на „Симат” АД, гр. 
Димитровград, за това, че не е извършена регистрация на химическо вещество. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
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През отчетния период, от директора на РИОСВ София, е издадена Заповед за преустановяване дейността 
на инсталация за производство на пелети, собственост на „Аксел Трейд 2009“ ЕООД, гр. Самоков.  
 
 
Източник: agrozona.bg 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще обсъди проекти на МОСВ в Бургас на 18 март 
 

Линк: http://agrozona.bg/ministar-ivelina-vasileva-shte-obsadi-proekti-na-mosv-v-burgas-na-18-mart/ 
 

 
 

Текст: В Бургас министър Ивелина Василева ще обсъди възможностите за кандидатстване с проекти по 
финансовите механизми, управлявани от МОСВ на 18 март в Бургас. Това включва проектите по 
оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният доверителен екофонд /НДЕФ/. 
Домакин на срещата ще е кметът на Бургас Димитър Николов. Срещата ще се проведе от 10,00 ч в 
Културен център „Морско казино“ в град Бургас. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Награждават учители в навечерието на Световния ден на водата 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1559593 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив и община Пловдив ще връчат грамоти на учители, взели активно участие в 
екологични кампании, проведени през 2015 година. Идеята е да се удостоят с внимание преподаватели, 
които ангажират вниманието на децата с опазване на околната среда и възпитават отговорни граждани с 
грижа към природата.  
В екологичните кампании на РИОСВ – Пловдив през 2015 година са се включили над 1800 деца и учители 
от 25 населени места. От началото на учебната 2015/2016г. РИОСВ – Пловдив съвместно с общината 
стартира кампания „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив!“ в училища и детски градини, 
която се радва на успех.  
Целта на кампанията е да създаде навици у децата за разделно събиране на отпадъци и да привличат 
своите родители към тази дейност, да се научат да се движат пеша или с колела по велоалеите, 
изградени в кварталите на града, да приканват родителите си по-рядко да ползват автомобилите си, да се 
отопляват в домовете си на парно, газ или електричество, да спазват екологосъобразен начин на живот.  

http://agrozona.bg/ministar-ivelina-vasileva-shte-obsadi-proekti-na-mosv-v-burgas-na-18-mart/
https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1559593
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Награждаването ще се състои от 13 часа във фоайето на  Дома на културата „Борис Христов“. Проявата е 
съвместна инициатива на РИОСВ – Пловдив, Община Пловдив и Дом на културата „Борис Христов“ и се 
организира в навечерието на Световния ден на водата – 22 март. 
 
 
Източник: bgsever.info 
 

Заглавие: Час по екология ще се проведе в музея по повод Световния ден на водата 
 

Линк: http://www.bgsever.info/news/2016/03/17/%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-%D0%BF%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: По повод Световния ден на водата – 22 март, който официално се отбелязва от 1993 г., в 
експозицията на направление „Природа” на Регионален исторически музей (РИМ) – Плевен, съвместно с 
Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен и РИОСВ – Плевен, ще се проведе Час по екология в 
музея, съобщават от културния институт. По време на часа ще се направи презентация за опазване на 
водата и дискусия на тема „ Как всеки един от нас може да допринесе за опазване на околната среда”. В 
мероприятието ще вземат участие ученици от различна възрастова група. 
–        на 22 март (вторник) от 13.30 ч. с ученици от ОУ „Йордан Йовков” – Плевен 
–        на 23 март (сряда) от 10.30 ч. с деца от ОДЗ „Щурче” – Плевен 
–        на 24 март (четвъртък) от 10.30 ч. с деца от ОДЗ „Зорница” – Плевен и от 13.30 ч. с ученици от 
Прогимназия „Цветан Спасов” – Плевен 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Портативен душ рециклира и използва повторно 95-98% от водата 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65395 
 

 
 

Текст: Семейство от трима може да ползва само 20 литра вода в продължение на две седмици, за да 
поддържа хигиената си. Това е възможно чрез нов душ, който пречиства водата за повторна употреба, 
съобщи TechNews.BG. 
 

http://www.greentech.bg/archives/65395
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Разработката на японската компания Hotaru дебютира на конференцията SXSW 2016. Тя представлява 
компактен душ с няколко резервоара за съхранение и пречистване на водата. 
Подобна система позволява повторно използване на 95-98% от водата след всяко къпане, твърдят 
създателите й. Първоначално в системата могат да се налеят 20 литра вода, които ще стигнат за нуждите 
на тричленно семейство да взима петминутен душ ежедневно в продължение на две седмици. 
Компактният душ може да се монтира лесно на всяко място, като за работа и подгряване на водата е 
необходим генератор или електрическа мрежа. През лятото е достатъчно захранване от автомобилна 
запалка. 
Hotaru се придържа към концепцията Water Freedom, същността на която се състои в свободно 
използване на душа дори на места, където няма водопровод или често прекъсва водоснабдяването. 
Разработчикът се отнася с повишена отговорност към пречистването на водата. За тази цел се използват 
редица датчици, които постоянно измерват степента на пречистване на водата. Засега компанията не е 
огласила конкретни планове за пускане на душ кабината на пазара. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Четвъртата акция "Килограм пластмаса за книга" ще бъде през април 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/03/17/2724784_chetvurtata_akciia_kilogram_pl
astmasa_za_kniga_shte/ 
 

 
 

Текст: За четвърта поредна година инициативата "Книги за смет" предлага книга срещу килограм 
пластмасови отпадъци. Дата, на която желаещите да направят тази размяна с екологична кауза в София е 
16 април. Акцията ще се проведе в общо пет града в страната до края на май, съобщиха организаторите. 
Тази година към градовете участници се присъединява Кюстендил, като по традиция кампанията ще има 
и в Бургас, Велико Търново и Плевен. 
Изборът на книги ще включи и няколко нови заглавия, отпечатани специално за целта. Организаторите - 
издателство "Smart Books" и фондация "Credo Bonum", добавят към селекцията произведенията "Макс и 
Мориц", "Тайната градина" и "Война на световете". 
В пунктовете по градовете ще бъдат приемани само пластмасови бутилки от вода, бира, безалкохолни, 
растителни масла, туби и шишета от козметика, санитарни продукти и перилни препарати, кофички от 
кисело мляко, пластмасови чаши и тарелки. Найлонови торбички, стреч-фолио или опаковъчно фолио, 
каси, стари пластмасови детски играчки също са сред списъка с пластмасови изделия, за които ще може 
да се получи книга. 
Всички отпадъци трябва да бъдат изпразнени от съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място. 
Събраните пластмасови изделия ще бъдат подложени на вторично сортиране, след което ще бъдат 
рециклирани, за да влязат отново в битовия свят. 
Миналата година кампанията събира и преработи над 14 тона пластмаса, а в замяна раздаде над 11 
хиляди книги на участниците. 
Предстои и уточняване на датите, в които "Книги за смет" ще се проведе в различните градове, както и 
подробности за часовете и локациите по местоположение. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 7000 тона битови отпадъци повече произведоха шуменци за година 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560085 
 

 
 

Текст: Образуваните битови отпадъци в област Шумен през 2014 г. са оценени на 69 хил. тона, при 62 
хил. тона през предходната 2013 г., т.е. със 7 хил. тона повече, информират от Териториалното 
статистическо бюро. През 2014 г. събраните отпадъци на човек от обслужваното население в областта са 
оценени на 388 кг (348 кг за 2013 г.), при 443 кг за страната. 
Депонирани са 42 хил. тона отпадъци, предадени за оползотворяване са 19 хил. тона, а предадени за 
предварително третиране - 8 хил. тона. 
Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - 
на базата на транспортни документи. 
В област Шумен 100% от населението е обслужвано от системи за организирано сметосъбиране, при 
99.6% средно за страната. 
Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по 
домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от 
търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, 
когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на 
третирането им съвместно с битовите. 
Битовите отпадъци са изчислени на базата на данни, както от редовното годишно статистическо 
наблюдение за битовите отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на 
Изпълнителната агенция по околна среда. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Третират 200 хил. тона отпадъци за 7 млн. лв. в Несебър  
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/663387 
 

 
 

Текст: Около 200 хил. тона битови отпадъци ще бъдат третирани за 5 години в Несебър. Това става ясно 
от обществената поръчка, която местната Община е пуснала, показва справка на Topnovini.bg. 
Прогнозната стойност на публичния търг е 7 000 000 лева без ДДС. 
От описанието се разбира, че дейностите включват преработването на приблизително 40 000 тона 
отпадъци годишно, генерирани на територията на общината, което прави 200 000 тона за 5 години. Те 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560085
http://burgas.topnovini.bg/node/663387
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трябва да се третират на собствена или наета от участника инсталация, която да е разположена на 
площадка до Претоварна станция за отпадъци – Несебър. 
Едни от най-важните условия, посочени в поръчката, са участникът да е изпълнявал минимум една 
подобна дейност през последните три години, като за случая трябва да предостави списък (по образец 
към документацията), а също и да представи заверени копия за наличие на въведени системи по 
международни стандарти  ISO 9001:2008 – система за управление на качеството, ISO 14001:2004 – система 
за управление на околната среда и OHSAS 18001:2007 – система за безопасни условия на труд. 
Срокът за получаване на офертите или заявленията за участие е 26 април. Те ще бъдат отворени на 
следващия ден в сградата на Община Несебър. 
 
 
Източник: agrozona.bg 
 

Заглавие: Брюксел насърчава използването на органични и получени от отпадъци торове 
 

Линк: http://agrozona.bg/bryuksel-nasarchava-izpolzvaneto-na-organichni-i-polucheni-ot-otpadatsi-torove/ 
 

 
 

Текст: Европейската комисия предложи регламент, който значително ще улесни достъпа на органични и 
получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, като ги постави на равни начала с традиционните, 
неорганични торове. Това ще създаде нови пазарни възможности за новаторските предприятия, като в 
същото време ще доведе до намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия и 
щетите върху околната среда. 
С регламента се въвеждат общи правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които 
могат да се използват за производство на продукти за наторяване. В него се определят изискванията за 
безопасност, качество и етикетиране, на които продуктите за наторяване трябва да отговарят, за да могат 
да се продават свободно в целия ЕС. Преди да могат да поставят маркировката „CE“, производителите ще 
трябва да докажат, че техните продукти отговарят както на тези изисквания, така и на пределните 
стойности за органични и микробни замърсители. 
Новите правила ще се прилагат за всички видове торове, за да се гарантира най-висока степен на 
опазване на почвите. Регламентът въвежда строги пределни стойности за кадмий във фосфатните торове. 
След 3 години тези стойности ще бъдат намалени още повече — от 60 mg/kg на 40 mg/kg, а след 12 
години — на 20 mg/kg, като по този начин ще се ограничат рисковете за здравето и околната среда. 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: „Много малка част от огромните количества биологични отпадъци се 
преработват в ценни продукти за наторяване. Въпреки че нашата промишленост би могла да ги 
оползотвори и да извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите земеделски стопани 
използват торове, произвеждани с вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият регламент ще 
ни помогне да превърнем проблемите във възможности за земеделските стопани и за бизнеса.“ 
Тъй като някои продукти за наторяване не се произвеждат, нито търгуват трансгранично в големи 
количества, Комисията предлага да се въведе незадължителна хармонизация: в зависимост от своята 
бизнес стратегия и вида на продукта производителите могат да решат дали да поставят на продукта си 
маркировката „CE“, така че да се търгува свободно в рамките на единния пазар въз основа на общи 
европейски правила, или да търгуват с него съгласно националните стандарти, основани на взаимно 

http://agrozona.bg/bryuksel-nasarchava-izpolzvaneto-na-organichni-i-polucheni-ot-otpadatsi-torove/
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признаване в рамките на единния пазар. По този начин се гарантира отчитането на принципите на по-
добро законотворчество и субсидиарност. 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: 14, а не 60 дни да се съхраняват репатрираните от плевенските улици стари автомобили 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/17/14-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-60-
%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-
%d1%81%d1%8a%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-
%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-106487/ 
 

 
 

Текст: Предложение за промени в Наредба 2 на Общински съвет Плевен за опазване на околната среда 
на община Плевен е публикувано на сайта на местната управа. 
Промяната касае срокът, в който се съхраняват репатрираните от улиците излезли от употреба стари 
автомобили. В момента съгласно Наредба 2 съхранението на репатрираните излезли от употреба стари 
автомобили е за срок от 60 дни, който според кмета Георг Спартански, вносител на предложението, е 
неоправдано дълъг за временна площадка. Той предлага срокът да е 14 календарни дни. Като мотив се 
посочва, че по този начин ще се постигне дисциплиниращ ефект върху собствениците на такива возила, а 
и ще бъде избегнато натрупване на стари автомобили на площадката. Срокът от 14 дни е възприет и от 
други Общини. 
В предложението също така става ясно, че съгласно раздел IV от Наредбата е предвидено на територията 
на град Плевен да има площадка за разкомплектоване на стари автомобили. Към момента не е осигурен 
такъв общински терен, поради което е стартирана процедура за сключване на договор с външно за 
Общината юридическо лице, оператор на площадка за съхраняване на отпадъци. 
Предложението за промяна в Наредба 2 ще влезе за дебат на сесия в Общинския съвет-Плевен. 
 
 
Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: Въвеждане на разделно събиране на отпадъците предвижда Община Добричка 
 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/663400 
 

 
 

Текст: Въвеждане на разделно събиране на отпадъците предвижда Общинската програма за управление 
на отпадъците в Община Добричка за периода 2015-2020 г. 

http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/17/14-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-60-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-106487/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/17/14-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-60-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-106487/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/17/14-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-60-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-106487/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/17/14-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-60-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-106487/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/15/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc-106146/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/15/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc-106146/
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Общината не е задължена да въведе разделно събиране на отпадъците, защото не се очаква да има 
населено място над 5 000 жители до 2020 г., но с оглед постигане на регионалните цели за регион Добрич 
е необходимо въвеждане то ѝ. Пилотното въвеждане на системата ще се въведе чрез предоставянето от 
общината на гражданите на цветни чували - сини за хартиени и картонени опаковки и жълти за 
пластмасови. Планира се чувалите да се поставят до наличните съдове и да се извозват заедно с 
останалите отпадъци. При наличие на успех на практиката, ще се направи и проучване относно интересът 
на организациите по оползотворяване за възлагане на тази дейност или тя да остане част от настоящата 
система за сметосъбиране. 
Предвижда се пилотният проект да се подготви за една година (2016 г.) и ще се реализира в рамките на 3 
години (2017-2019 г.) През първата година ще се включат 10% от населението на 10-те най-големи по 
брой населени места, като постепенно чрез мерките за информираност този дял ще нарасне до 15% до 
третата година. През втората година ще се включат 10% от населението на още 5 населени места, като 
постепенно чрез мерките за информираност този дял ще нарасне до 15% до третата година от проекта. 
През третата година ще се включат 10% желаещи граждани от другите, не обхванати населени места. В 
системата ще се включат всички търговски, административни, стопански, образователни и други подобни 
обекти. 
Съотношението на отпадъците от хартия и картон и пластмаса към общия дял ще се запази за периода и 
ще е равно на дела от направения морфологичен състав 29,21%. 
Въвеждането на пилотна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон и 
пластмаса ще обхване 13% от генерираните отпадъци от този тип за общината през 2019 г. и ще достигне 
до приблизително 13% от населението на общината. С поставените целеви стойности общинската 
политика по управление на отпадъците от опаковки ще допринесе за поставените регионални и 
национални цели до 2020 г. 
Политиката на общината е важен фактор и за предотвратяване образуването на отпадъци чрез въвеждане 
на система за домашно компостиране. Предвиждат се предварителни проучвания и разработването на 
проект за въвеждане на такава система, включващ закупуване на транспортни средства и съдове за 
домашно компостиране, информационна кампания сред населението, разпространение на закупените 
домашни компостерии организиране на събирането на компоста. Основната употреба на получения 
компост е в градината и сухи площи за повишаване на почвеното плодородие. Планирането на 
раздаването на домакинствата на домашни компостери ще допринесе за намаляване на хранителните и 
градински отпадъци в обеми, посочени по-долу. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Две фирми се борят да чистят Айтос за 1,5 млн. лв. 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/663282 
 

 
 

Текст: Две са фирмите, които кандидатстват за изпълнител по обществена поръчка на Община Айтос за 
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване в урбанизираните територии на община Айтос”. Това съобщиха от местното 
кметство. Комисията отвори офертите на 9 март, вероятно месец време ще е необходимо да бъде 
разгледана документацията и класирани участниците. 
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Фирмата, която в момента има договор с Община Айтос - "Астон Сервиз" ООД, е единият от кандидатите 
по новата обществена поръчка. Другият кандидат е ДЗЗД "ТРТ АЙТОС ЧИСТОТА". 
Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година, са около 8164 тона. 
Дейностите, обект на поръчката, ще се изпълняват на територията на Айтос и 16-те населени места на 
общината. Извозването на отпадъците ще се извършва до Регионално депо „Братово – запад”, а 
прогнозната стойност на поръчката за една година е 522 416,66 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на 
обществената поръчка е 1 567 249,98 лв. без ДДС за три години. 
Едно от условията е участниците да разполагат с финансов ресурс за осигуряването на материали, 
консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, в размер на не по-
малко от 200 000 лева.  
Изпълнителят ще трябва да осигурява и поддържа съдовете за битови отпадъци - контейнери тип „бобър“ 
с вместимост 1100 литра, кошчета, резервни съдове за подмяна на повредените, собствена, наета или на 
лизинг техника за изпълнение на услугите, гориво и консумативи, лични предпазни средства за 
работниците, участващи в изпълнението на дейностите, средства за работни заплати и свързаните с тях 
данъци и осигуровки, да има на разположение собствена или наета сервизна и гаражна база на 
територията на община Айтос. 
Всички разходи ще са за сметка на изпълнителя, като заплащането на услугите ще става след приемане на 
дейностите от страна на възложителя, пише още в условията на поръчката. 
 
 
Източник: www.mont-press.com 
 

Заглавие: Закриват общинско сметище в Блеов чифлик 
 

Линк: http://www.mont-
press.com/index.php?issue=212016&kind=&article=42819&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2021
%20(2344),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VII,%2017%20-
%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202016%20%D0%B3. 
 

 
 

Текст: Местната управа в Берковица започва работа по ликвидирането на сметище. Закриването и 
рекултивацията на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местността Блеов чифлик е 
разпоредено от Регионалната инспекция по околна среда и води в Монтана. Сметището не отговаря на 
никакви изисквания и от екоинспекцията има издадена заповед за премахването му. Общината ще 
кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 
безвъзмездна финансова помощ. Закриване и рекултивацията на депото за битови отпадъци съответства 
на приоритетите на Общинския план за развитие на Берковица до 2020 година. Техническият проект ще 
бъде разработен от външна фирма. Местната управа ще плати за него от бюджета си 20 000 лева. 
Кметската администрация подготвя също проект за повишаване на енергийната ефективност на сградите 
на общината и на Районното управление на полицията. За целта най-напред ще бъде направено 
енергийното и техническото им обследване. Това ще струва на хазната близо 9000 лева. (АЙ) 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

http://www.mont-press.com/index.php?issue=212016&kind=&article=42819&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2021%20(2344),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VII,%2017%20-%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202016%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=212016&kind=&article=42819&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2021%20(2344),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VII,%2017%20-%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202016%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=212016&kind=&article=42819&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2021%20(2344),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VII,%2017%20-%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202016%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=212016&kind=&article=42819&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2021%20(2344),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VII,%2017%20-%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202016%20%D0%B3
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Заглавие: Рекордьори, обрали 11 къщи в три села, отиват на съд 
Откраднали вещи за над 8 000 лв. 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/03/17/363148-
rekordyori_obrali_11_kushti_v_tri_sela_otivat_na_sud 
 

 
 

Текст: Районна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже 
извършили поредица от 11 кражби на вещи от къщи в селата Язвич в община Чирпан и Ново село и с. 
Пушево в община В. Търново 
Борислав Т. е осъждан. Двамата със Стоян М. решили да извършват кражби на територията на цялата 
страна, като обсъдили начина на проникване в имотите. Договорката им била с лек автомобил да се 
придвижват до населените места, набелязани за извършване на кражбите. Стоян изчаквал в близост с 
колата, докато Борислав влизал в селските къщи и изнасял различни вещи. След това двамата 
натоварвали откраднатото в автомобила, продавали метала в пунктове за изкупуване на метални 
отпадъци, а получените пари разделяли. Набелязвали села, които са в близост до магистрала, за да могат 
лесно да се изтеглят след престъплението. Така извършили поредица кражби на предмети от къщи в 
с  Яздач. От къщите задигали  акумулатори, мотокултиватор, различни инструменти, медни казани, 
съдове, кабели и други предмети. Металните предмети „намачквали“, а кабелите обгаряли, след което ги 
продавали за  скрап. Двамата обвиняеми извършили множество идентични кражби и в съседни села, 
след което решили да се отдалечат  от град Пловдив. Набелязали селата Ново село и Пушево в Община 
Велико Търново, където също извършили поредица кражби на вещи от различни къщи. 
На 14 срещу 15 април м.г. за пореден път двамата обвиняеми пристигнали в с. Ново село. Откраднали 
мотоциклет, който натоварили в автомобила и потеглили към с. Пушево, за да извършат друга кражба. 
Същият ден били разкрити и задържани от полицията, като двамата признали вината си. Общата стойност 
на откраднатите вещи е 8 315,95 лв. Предстои насрочване на делото за разглеждане от Районен съд В. 
Търново. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Крадци режат кабели на телефони в селата 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/68901/kradci-rejat-kabeli-na-telefoni-v-selata 
 

 
 

Текст: Две кражби на телефонен кабел се разследват от полицията във Вършец. Престъпленията са 
извършени по едно и също време – в нощта срещу сряда. Едното място, на което са вилнели апашите, е 
село ДолнаБела Речка. Там са изчезнали около 20 метра от кабела на телекомуникационна компания. 
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„В същия период по подобен начин е извършена кражба на около 25 метра кабел в района на моста над 
река Ботуня, в местността Синчево поле край Вършец. Местопроизшествието е посетено от оперативна 
група, извършен е оглед и е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител“, 
съобщиха от МВР в Монтана. 
 
  
Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Крадци задигнаха над 120 м. меден кабел от помпена станция 
 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=137632 
 

 
 

Текст: Новопазарските полицаи издирват крадци задигнали меден кабел от помпена станция край село 
Могила, съобщиха от полицията. 
Сигналът е получен вчера в Районното полицейско управление в Нови пазар. Кражбата е станала за 
времето от 17.00 часа на 16 март до 12.00 часа на следващия ден. 
Крадците са разбили металната врата и влезли в помпената станция, намираща се в землището на село 
Могила, откъдето са откраднали 127 метра меден многожилен проводник. Извършен е оглед и е 
образувано досъдебно производство, казаха от ОД МВР – Шумен. 
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