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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева посети завода за отпадъци в Берн 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4238 
 

 
 

Текст: В рамките на посещението си в Швейцария министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева посети едно от най-модерните съоръжения за оползотворяване на отпадъци в Берн. 
Инсталацията е въведена в експлоатация през 2013 г. и е с капацитет 120 000 т годишно. Отпадъците на 
швейцарската столица и на още 20 населени места в района се оползотворяват в „кръгов цикъл“ – 
отпадъците се преобразуват в енергия, която осигурява 1/3 от отоплението на града. 
В рамките на визитата министър Василева посети и защитената територия на езерото Нюшател. 
Представители на Федералното министерство на околната среда на Конфедерация Швейцария показаха 
начините за управление на мрежата от защитени територии. Основният принцип, който се съблюдава при 
определяне и управление на защитените територии, е широкото участие на местните общности. 
Министър Василева заедно с посланик Меглена Плугчиева се срещнаха с кмета на Берн Александър Чепет 
и присъстваха на представянето на книга за историята на управление на града. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Tази година „Да изчистим България заедно” ще е на 4 юни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4237 
 

 
 

Текст: И през 2016 г. Министерството на околната среда и водите е основен партньор на bTV Media Group 
в най-мащабната доброволческа акция в България "Да изчистим България заедно”. Тази година най-
масовото почистване у нас ще се осъществи на 4 юни в цялата страна. Решението за датата е 
продиктувано от желанието Световният ден на околната среда 5 юни да бъде посрещнат в по-чиста 
България. 
От старта си през 2012 г. каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на повече от 1 209 675 
доброволци от цялата страна, сочат обобщените данни на областните администрации. За същия период, 
по данни на екоминистерството, в рамките на националното почистване на България са събрани 76 990 
тона отпадъци. 
През 2016 г. основният партньор на проекта „Да изчистим България заедно” - Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на 
околната среда, ще подкрепи усилията на всички доброволци, 265 общински и 28 областни 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4238
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администрации за участие в кампанията. Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които 
с действията и начина си на мислене, могат да се превърнат от доброволци за един ден в неизменни 
посланици на идеите на кампанията. 
В следващите два месеца bTV Media Group и партньорите по проекта ще насочат усилията си към 
повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда, с приоритет на 
защитени територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие на България, както и 
към подобряване на информираността на хората по отношение на добрите практики и примери, свързани 
с намаляване на отпадъците. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 476 проекта ще бъдат финансирани в Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г" 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4235 
 

 
 

Текст: Определена със заповед на министъра на околната среда и водите комисия  за оценка на проекти, 
разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини, в рамките на Националната 
кампания „Чиста околна среда 2016 г.”, разгледа  постъпилите 2655 проекта  в обявения от МОСВ и 
ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ .  Комисията предложи да бъдат 
финансирани 234 проекта на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева, 127 на училища и 
ОДК , 115 на детски градини със средства в размер до 5000 лева. 
МОСВ и ПУДООС изказват благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна 
среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и 
съпричастност към идеята за по-красива и подредена България. 
Протокол от заседанието на Комисията с решение за одобрените и класирани  проекти, можете да 
намерите ТУК. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2016 г 
месец март 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165 
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Текст: За месец март 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 2 023 бр. проверки на 1 822 бр. обекта. За отстраняване на констатирани 
нарушения са дадени 875 бр. предписания. Съставени са 114 бр. актове, от които 8 са за констатирано 
неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 82 бр. наказателни постановления (НП) на обща 
стойност 287 700 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите 
норми и/или неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 18 бр. санкции по чл. 69 от 
ЗООС. Постъпилите суми по наложени санкции са 210 895,14 лв. 
І. Въздух 
За неизвършване на собствени периодични измервания (СПИ), от РИОСВ Бургас, са наложени 
имуществени санкции на стойност 200 лв. всяка на: „Балнеохотел Поморие“ АД, „Мелница Карнобат-
2006“ АД, „Балкан Холидейз Сървисис“ ЕООД (2бр.), „Бургас пътстрой“ АД, „Успех - 2005“ ООД, „Империал 
88“ ООД, „Фулда България Трейдинг“ ЕООД, ЕТ „Бай Д Бард – Любомир Николов“, „София Франс Ауто – 
Бургас“ ООД, „Стъклопласт – Димов Димова С-ИЕ“ СД, „Дюни“ АД, „Реблис“ ООД; За същото нарушение 
РИОСВ Русе е наложило глоба на физическо лице, в размер на 100 лв. 
За експлоатация на Котел без функционираща апаратура за собствени непрекъснати измервания (СНИ), от 
РИОСВ Русе, е наложена имуществена санкция на „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, в размер на 300,00 
лв.  
От РИОСВ Бургас са наложени 2 бр. имуществени санкции на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, на стойност 
1000 лв. всяка, за непредставен доклад за резултати от СПИ за нива на шум и измерване и изчисление на 
нивата на шум в място на въздействие.  
От РИОСВ Перник е наложена имуществената санкция на ЕТ „Петър Митов-Универсал“ гр. Кюстендил, в 
размер на 1 000 лв., за неподдържане на досие на хладилната система.  
ІІ. Води 
За заустване отпадъчни води със съдържание, превищаващо индивидуалните емисионни ограничения 
(ИЕО) определени в разрешителното за заустване са наложени имуществени санкции, на стойност 1000 
лв. всяка, на “Стови1“ ЕООД, с. Лесичово, Полиграфически комбинат (от РИОСВ Пазарджик); на „Марица 
Екофроуз“ ЕАД гр. Пазарджик, предприятие за консервиране и съхранение на плодове и зеленчуци 
(РИОСВ Пазарджик); на „Биовет“ АД, гр. Пещера, инсталация за производство на ветеринарно-
медицински продукти и хранителни добавки (РИОСВ Пазарджик); на „Фермата” АД, гр. София (РИОСВ 
Пловдив); на ”Рубелла Бюти” АД, гр. Рудозем, обл. Смолян (РИОСВ Смолян).  
За същото нарушение са наложени имуществени санкции, на стойност 2000 лв. всяка на „Булеко 2000“ 
ООД, гр. Ракитово, цех за студено смесване на перилни препарати (РИОСВ Пазарджик) и на Община 
Средец (РИОСВ Бургас), а на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй (РИОСВ Враца) и на  „ВКТВ“ ЕООД, гр. 
Велинград (РИОСВ Пазарджик) са наложени имуществена санкция в размер на 3000 лв. всяка.  
От РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция на „Куминяно фрут” ООД, с. Катуница, в размер на 
10 000 лв., за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни 
ограничения . 
От РИОСВ Монтана е наложена текуща санкции на община Видин, за Регионално депо за неопасни 
отпадъци – Видин, в размер на 460,40 лв./месечно.; от  РИОСВ Враца на „Затвор – Враца“, гр. Враца, в 
размер 757,17 лв. месечно; от РИОСВ Пловдив на ЕТ „Бонитрекс - Наско Бончев”, гр. Пловдив, в размер на 
1455 лв./месечно; от РИОСВ Варна на Община Каварна, за ПСОВ “Каварна”, в размер на 1509 лв./месечно; 
от РИОСВ Смолян на ”Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за ПСОВ ”Пампорово”,  в размер 
на 589 лв./месечно. Санкциите са за изпускане на отпадъчни води с регистрирани превишения над 
индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на воден обект.  
За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води са наложени имуществени санкции, на стойност 2000 лв. 
всяка, на ваканционно селище „Ива“, яз. Доспат ( от РИОСВ Пазарджик) и на ,,Папас-олио’’АД, гр. Ямбол 
(РИОСВ Стара Загора). 
От РИОСВ Шумен, са наложени имуществени санкции на „Зора”, с. Лиляк, общ. Търговище, в размер на 2 
000 лв. и на „Месни продукти” ЕООД, с. Здравец, общ. Търговище, размер на 4 000 лв., за това че, не са 
изпълнили в срок дадени предписания.  
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За неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с. Ново Соколино, от РИОСВ 
Хасково, е наложена имуществена санкция на ,,В и К“ ООД гр. Кърджали, в размер на 500 лв.   
ІІІ. Отпадъци 
За извършване на дейности с излезли от употреба моторни превозни средства без да притежава 
съответното разрешително, от РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена санкция на „Латоре Авто“ 
ЕООД, гр. Пазарджик, в размер на 7000 лв.  
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на „БУЛ ОН“ ЕООД, в размер на 7000 лв., за 
извършване на действия по третиране на отпадъци, без наличие на регистрация и издаден 
регистрационен документ.  
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция на Община Венец, в размер на 7 000 лв., за това, че в 
периода от 14.07.2015 г. до 30.11.2015 г. е извършила транспортиране на смесени битови отпадъци (СБО) 
от населените места с организирано сметосъбиране в рамките на община Венец до Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец 
и Нови пазар, без да притежава действащ регистрационен документ, издаден по реда на Закона за 
управление на отпадъците за дейност  събиране и транспортиране на отпадъци. 
За извършване на дейности с отпадъци без да притежава регистрационен документ по ЗУО, от РИОСВ 
Стара Загора е наложена глоба на физическо лице от гр. Стралджа, обл.  Ямбол, в размер на 500 лв. и от 
РИОСВ Плевен, на физическо лице от гр. Пловдив, в размер на 300 лв.  
От РИОСВ Перник е наложена имуществената санкция на „Роб Дис“ ООД, гр.Перник, в размер на 7 000 лв., 
за неизпълнение на условия, определени в разрешение по ЗУО. 
За неводене на отчетност на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО, от РИОСВ Плевен е наложена 
имуществена санкция на "Мизия-96" АД, гр.Плевен, в размер на 2000 лв. и от РИОСВ Смолян на „Финта“ 
АД, гр. София, на същата стойност.  
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция на Община Омуртаг, в размер на 60 000 лв., за това, 
че в периода от 13.08.2015 г. до 01.12.2015 г., в качеството си на собственик на Регионално депо за 
неопасни отпадъци – гр. Омуртаг, не е направила месечни обезпечения и отчисления за месеците април, 
май, юни, юли, август, септември и октомври 2015-та година. 
От РИОСВ Благоевград са наложени имуществени санкции на „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД, гр. София и на 
„ПИРИНПЛАСТ“ АД, гр. Гоце Делчев, в размер на 5 000 лв. всяка,  
 за неизпълнение на дадено задължително предписание. За същото нарушение, от РИОСВ Шумен е 
наложена имуществена санкция на “Месни продукти” ЕООД с. Здравец, община Търговище (кланица и 
транжорна), в размер на 4000 лв.  
От РИОСВ Пазарджик е наложена глоба на кмета на Община Белово, в размер на 2000 лв., за 
неизпълнено предписание да почисти терени, замърсени с отпадъци  и да организира трайното 
ликвидиране на нерегламентирано сметище в землището на с. Сестримо; на кмета на с. Бяга, община 
Брацигово, глоба в размер на 1400 лв., за това, че е допуснал образуването на нерегламентирано 
сметище в прилежащата територия на р. Стара река и не е предприел ефективни мерки да прекрати 
изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това терени; на кмета на Община Сърница, в размер 
на 2000 лв., за неизпълнено задължително предписание за почистване на терени замърсени с отпадъци, в 
землището на общината; на кметовете на селата Побит камък и Медени поляни, в размер 1400 лв. всяка, 
за това, че не са допуснали нерегламентирани замърсявания с отпадъци на брега и коритото на р. 
Доспатска, покрай общински пътища и не са създали необходимата организация за предотвратяване 
образуването на незаконни сметища. А от РИОСВ Бургас 
е наложена глоба на  кмет на община Бяла, в размер на 3000 лв., за това, че не е предотвратил 
изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място.  
За нерегламентирано изхвърля на неопасни отпадъци, от РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция 
на „Строител” ООД, гр. Русе, в размер на 1400 лв.  
От РИОСВ Велико Търново е наложена глоба в размер на 300 лв., на физическо лице от гр. Велико 
Търново, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци образувани от производство на ракия, за обект 
„Казан за варене на ракия“, в село Момин сбор, община Велико Търново. 
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За нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, от РИОСВ Перник, е наложена имуществената 
санкция на „Дива Ауто“ ЕООД, гр. София, в размер на 2 500 лв.  
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ София са наложени две имуществени санкции на „Витоша ски” АД, на обща стойност 5000 лв., 
за това, че две Инвестиционни предложение не са подложени на оценка за съвместимост. 
От РИОСВ Пазарджик на управителя на „Табаков-74“ ЕООД, с. Нова Махала е наложена имуществена 
санкция на стойност 900 лв. за това, че в имот за ползване като пасище в Защитена зона, при 
почистването му е премахната неправомерно дървесна дъбова и храстова растителност. 
От РИОСВ Русе е наложена глоба на физическо лице, от гр. Алфатар,  в размер на 1000 лв., за това, че 
лицето не е спазило Заповед за налагане на ПАМ, на директора на РИОСВ Русе. 
От РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на ЕТ “Семко – Митко Дончев“, с. 
Първомайци, община Горна Оряховица, на стойност 300 лв., за това, че не е представил обобщена 
информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния 
произход.  
За улавяне и притежаване на защитени видове птици, от РИОСВ Пловдив, са наложени глоби в размер на 
100 лв. и обезщетения в размер на 200 лв. на две физически лица от гр. Пловдив, а трето физическо лице 
е глобено с 100 лв., за това, че е намерило мъртъв екземпляр и не го е предало на съответните органи.   
От РИОСВ София е наложена глоба на физическо лице, в размер на 100 лв., за улавяне на защитени 
животински видове.  
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена 
санкция на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, в размер на 10 000 лв. 
От РИОСВ Стара Загора са наложени три имуществени санкции на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, на обща 
стойност 57000 лв., за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително (55000 лв.) и  за 
неизпълнение на предписание (2000 лв.). 
За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително, от РИОСВ Пловдив, е наложена имуществена 
санкция на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, в размер на 20 000 лв. 
От РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция на „Хармони” 2012 ЕООД, в размер на 2000 лв., за 
неизпълнение на условия в Комплексното разрешително изискващи провеждане на собствен мониторинг 
на заустваните води и на подземни води. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
От РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на „Инкогнито“ ЕООД, гр. Севлиево, обл. 
Габрово, в размер на 2000 лв., за неизпълнение на дадени задължителни предписания. 
От РИОСВ София са наложени две имуществени санкции на „Роксос” ООД, на обща стойност 5000 лв., за 
това, че дружеството не е изпълнило дадени задължителни предписания.  
За същото нарушение, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на „Шанс – Б“ ЕООД, в размер 
на 5000 лв. 
От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция на  „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе в размер на 5000 лв., за 
това, че дружеството не е изпълнило задължително предписание: да се представи в РИОСВ техническа 
документация /проекти или технически спецификации/ за двата типа пречиствателни съоръжения – 
ръкавни филтри с вар и камери с активен въглен. 
От РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция на "ОЛИВА" АД, гр.Кнежа, на стойност 5000 лв., за 
това, че за инвестиционно намерение за "Цех за дегаминг и производство на лецитин, реконструкция на 
съществуваща производствена сграда", дружеството не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ Плевен. 
За издаване на разрешение за строеж на обект „Ремонт на път Цар Шишман – Макреш – Толовица от км + 
675 до км + 747“ в общ. Макреш, без издадено решение на директора на РИОСВ Монтана по реда на 
глава VI, раздел III от ЗООС, от РИОСВ Монтана е наложена глоба на главния архитект на община Макреш, 
обл. Видин, в размер на 700 лв.  
За неизпълнение на условие от плана за изпълнение на мерките, съдържащи се в Решение по ОВОС в 
нарушение на Закона за опазване на околната среда, от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена 
санкция на „Персенк Инвест“ ООД, в размер на 3000 лв.  
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VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Проекти на стойност 45 000 лв. спечели община Русе в конкурс 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100680883/proekti-na-stoinost-45-000-lv-specheli-obshtina-ruse-v-
konkurs 
 

 
 

Текст: Седем проекта на стойност 45 000 лв. спечели община Русе в конкурса "Обичам природата - и аз 
участвам - 2016". Конкурсът е в рамките на кампанията на МОСВ и ПУДООС – „За чиста околна среда - 
2016“. Финансиране в рамките на програмата ще получат две училища, три детски заведения и две 
кметства на територията на Община Русе. Общата стойност на одобрените проекти е 45 000 лв., като 
съответно детските заведения и училища получават до 5 000 лв. финансов ресурс, а за кметства 
програмата отпуска до 10 000 лв. Детските заведения са ОДЗ „Снежанка“, ЦДГ „Червената шапчица“ в 
Русе и ОДЗ „Приказен свят“ в с. Николово. Финансиране получават две гимназии в Русе - Немската 
гимназия „Фридрих Шилер“ и ПГСП „Пеньо Пенев“. Целта е учебно-възпитателния процес да бъде 
изнесен сред природата с цел приобщаване на децата към „зелената идея“. В селата Червена вода и 
Бъзън е предвидено облагородяване и озеленяване на обществени пространства. Крайният срок за 
финализиране на проектните дейности е 30.10.2016 г. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Регионалното сметище в Самоков получи разрешение и започва работа, купуват булдозер и 
камион за извозване на зелени отпадъци 
 

Линк: 
http://viaranews.com/2016/04/13/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D
0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87/ 
 

 
 

Текст: Регионалният център за битови отпадъци в Самоков получи комплексно разрешително от 
Изпълнителната агенция по околна сред и вече може да започне реално да функционира, съобщиха от 
общинска администрация. Общината се задължава да информира РИОСВ за всички проверки от 

http://viaranews.com/2016/04/13/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87/
http://viaranews.com/2016/04/13/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87/
http://viaranews.com/2016/04/13/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87/
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собствения си мониторинг на замърсяванията. Проби от водите и почвите ще се вземат ежемесечно. 
Трябва да се следи и консумацията на електроенергия, като според нормите за тон депонирани отпадъци 
се използва до 10 киловата. 
В момента тече срокът за връчване на удостоверение за въвeждане в експлоатация на сметището. Девет 
човека са обучени за работа в него и вече реално ще може да стартира приемането на отпадъци – 
добавиха още от общината. Общината е изпратила писмо до МОСВ с искане за отпускане на 
допълнителни 935 хиляди лева, необходими за дооборудване на депото за регионалната смет. Те са за 
оборудване на административната сграда, на автомивка, за ограждане на халето за сепарация, за да се 
избегне при ветровито време разнасянето на отпадъци. 
Трябва да се купи булдозер, както и камион за извозване на зелени отпадъци. 
Община Самоков обяви обществена поръчка „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация 
на старо депо за твърди битови отпадъци на община Самоков”. Прогнозната стойност на офертата е 55 
хиляди лева без ДДС. За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока 
комплексна оценка, като техническо предложение се оценява с максимален брой точки – 70, а ценовото – 
с 30. Документи се подават до 14 април. 
Офертите ще бъдат отворени на 15 април от 14,00ч в Заседателната зала на община Самоков – 3-ти етаж. 
По предварителни изчисления за рекултивацията на старото сметище ще са необходими около 3,5 млн. 
лева. Общината ще кандидатства за финансиране пред ПУДОС, тъй като е включена в бюджета на 
предприятието за 2016 година. 
Както е известно, срещу сметището, в което ще се събира боклукът на четири общини, имаше протести. С 
тях се изрази позицията на местните срещу мястото на сметището и тревогите им, че ще се замърси 
въздухът, почвите и водата в града и селата. Явно близкото бъдеще ще покаже дали тревогите на 
самоковци и предположенията им за нарушение на екологията са основателни. 
Инициативният комитет срещу сметището обаче загуби делото и изглежда битката му е обречена. За 
капак Инициативният комитет бе осъден да плати 1000 лв. разноски, въпреки че имаше само едно 
заседание. Адвокат на общината бе Екатерина Вададжийска, с която настоящият кмет на Самоков 
Владимир Георгиев преди избора му за градоначалник работеха заедно. 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Община Ловеч ще възложи външен одит за депото за отпадъци 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=49436 
 

 
 

Текст: Община Ловеч ще възложи външен независим одит по отношение на изразходване на общински 
средства свързани с управлението и работата на оператора на Регионалното депо за неопасни отпадъци. 
Това съобщи кметът на Ловеч Корнелия Маринова. 
Проверката е, за да има максимална и точна информация как е управлявано депото и дали там са били 
вкарвани фиктивно част от отпадъците, каквито съмнения бяха изказани на среща с журналисти. 
По думите на еколога на община Ловеч инж. Георги Нинов по кантар в депото за пет години са постъпили 
230 хиляди тона отпадъци заедно със земните маси за запръстяване. 
„ Проектантите са обявили, че депонираните отпадъци ще бъдат уплътнявани до 0,9 тона на кубичен 
метър. Простата сметка е, че тези 230 хил. тона трябва да отговарят на около 210 хиляди кубични метра. 
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Всяка година обаче се прави анализ на състоянието на тялото на клетката, в която се депонират 
отпадъците, а към началото на 2016 г. геодезистите са казали, че вътре има около 140 хиляди кубични 
метра. Получава се разлика от около 60-70 хил. кубични метра, които се равняват на близо 80 хил. тона, а 
тази разлика е неизвестна. Ако се окаже, че калкулацията е вярна това означава, че общината, а и 
данъкоплатците са били ощетени, тъй като общината е плащала за депониране, отчисления към РИОСВ – 
Плевен, обезпечение на РИОСВ – Плевен и други“, каза още Георги Нинов. 
От 1 април оператор на депото за отпадъци е „Еко” ЕАД – Ловеч. В момента текат действия по приемане и 
предаване на обекта, на който досега оператор бе „Еко – Ловеч” АД. Общинската фирма ще оперира на 
депото, докато бъде избран нов оператор. Това гласи решение на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците, в което влизат общините Ловеч, Летница и Угърчин. 
Срокът ще бъде за една година. Поръчката вече е обявена, а в подписания с „Еко” ЕАД договор се казва, 
че той е в сила до избор на нов оператор, но не повече от шест месеца. 
 
 
Източник: 3e-news.net 
 

Заглавие: „Росатом“ може да започне добив на скъпоценни метали 
 

Линк: http://3e-
news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_47698 
 

 
 

Текст: „Ураниум Уан Груп“ (холдингова компания на минното подразделение на държавната корпорация 
„Росатом“ - Uranium One) в рамките на диверсификацията на своята дейност смята да излезе на пазара за 
добив на цветни и скъпоценни метали, използвайки компетенциите си по добив на уран, казва в интервю 
за секторното издание „Вестник на Атомпром“ президентът на компанията Василий Константинов. 
„Развитието на нови бизнеси – това е една от задачите, които стои пред държавната корпорация наред с 
увеличаването на приходите, ръст на портфейла от поръчки и намаляване на издръжката. Компанията не 
може да работи само с един продукт, какъвто за нас днес е урана. В този случай е твърде висока 
зависимостта от конкуренцията на пазара. Затова ние трябва да започнем нови добиващи бизнеси, което 
е правилно от гледна точка на диверсификацията“, отбелязва Константинов. 
По думите му, такава стратегия ще даде възможност за заемане на нови пазарни ниши и ще повиши 
стойността на компанията. 
„Според нашият анализ, най-привлекателни изглеждат медта, златото и металите от платиновата група. 
Едно от преимуществата ни е в това, че ще може да използваме натрупаните компетенции по добива на 
уран чрез метода на подземно извличане, прилаган при разработката на неурановите находища. При 
необходимост ние ще усвоим и други методи на добив на полезни изкопаеми“, казва още Константинов, 
цитиран от РИА Новости.  
 
 
Източник: bnr.bg 
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Заглавие: Изграждат второ депо на завода за отпадъци в Шишманци 
 

Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100680977/izgrajdat-vtoro-depo-na-zavoda-za-otpadaci-v-shishmanci 
 

 
 

Текст: С 30 гласа „за”, нито един „против” и 16 „въздържал се” общинските съветници гласуваха община 
Пловдив да вземе 2 милиона лева безлихвен заем от ПУДООС. Парите ще се използват за изграждане на 
второ депо в Завода за преработка на неопасни отпадъци в с. Шишманци, община Раковски.  
Изграждането на съоръжението ще струва над 13 милиона лева, които трябва да осигури община 
Пловдив, макар че в консорциума, който го управлява, членуват още 8 общини. Причината е, че 94 % от 
отпадъците се генерират на територията на Пловдив, обясни заместник-кметът Розалин Петков. Затова и 
общината ще бъде единственият бенефициент на средствата. 
Следващата седмица предстои Общо събрание на консорциума, на което ще се обсъди вдигането на 
таксата, която внасят останалите общини, уточни Петков. 
Изграждането на второ депо в екозавода в Шишманци се налага, защото капацитетът на първия котлован 
е почти запълнен. 
 
 
Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: Община Сливница ще изгражда компостираща инсталация 
Засега компостиращи инсталациии има изградени само в София, Пловдив и Варна. 
 

Линк: 
http://infrastructure.bg/news/2016/04/13/2741746_obshtina_slivnica_shte_izgrajda_kompostirashta/ 
 

 
 

Текст: Община Сливница предприема изграждането на компостираща инсталация за биоразградими 
отпадъци. Тя обяви първата обществена поръчка - за консултантски услуги при разработването на 
проектно предложение за бъдещата екологична инфраструктура, с цел кандидатстване на община 
Сливница за финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." 
Основните задължения на избрания консултант ще са: изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци, 
анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците, изготвяне на прединвестиционни проучвания 
и идеен проект за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура, изготвяне на план за 
използване на получения краен продукт – компост и третиране неговото третиране. 
Класирането на участниците ще се извърши по критерий "икономически най-изгодна оферта", съгласно 
определена методика. 
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Срокът за подаване на документи е 11 май 2016 г. 
Пълна информация може да намерите на www.aop.bg или тук 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Изтича срокът за оферти за обработка на боклуци 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/70615/izticha-srokut-za-oferti-za-obrabotka-na-bokluci 
 

 
 

Текст: Изтича срокът за подаване на оферти за предварителна обработка и оползотворяване на отпадъци 
от регионалното депо край Враца по стартиралата процедура на общината за избор на доставчик. Става 
дума за сортираните боклуци от сепарираща инсталация към регионалното депо на общините Враца и 
Мездра, както и за разделно събраните от домакинства и промишлени предприятия. Годишно това са до 
335 т текстилни материали, 3 600 т горими отпадъци /RDF – модифицирани горива, получени от 
отпадъци/, 700 т други отпадъци и до 200 т за боклуци, посочени в Наредба 2 от 23 юли 2014 
г.  Прогнозната стойност на поръчката за 1 година е 103 500 лв. От тях 80 800 лв. е делът на Община Враца, 
а 22 700 лв. е частта на Община Мездра. Търси се изпълнител на посочените услуги за 3-годишен период, 
а срокът за приемане на оферти е до 15 април, като ще бъде избрана тази, с посочена най-ниска цена в 
нея. 
Участниците в процедурата е нужно да притежават действащо комплексно разрешително, издадено на 
тяхно име, за инсталацията/съоръжението, с включени дейности по оползотворяване на отпадъци. Също 
така през последните 3 г. те трябва да са изпълнили минимум една услуга, еднаква или сходна с 
предмета на обявената от врачанската управа обществена поръчка. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Контролното звено към ОбА Дупница ще следят за неправилното паркиране и 
нерегламентираните сметища 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1567612 
 

 
 

Текст: Контролното звено към ОбА Дупница засилва дейността си. До средата на месец май всички 
домоуправители в Дупница ще получат съобщения, с които ще бъдат уведомени за ангажиментите им за 
поддържане на реда и чистотата около блоковете. Това каза Мая Спасова, директор Дирекция „Околна 
среда, транспорт и сигурност". 

http://www.aop.bg/
http://www.slivnitsa.bg/bg/node/1006
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За два сериозни проблема в Дупница ще трябва да следят служителите от контролното звено - 
неправилно паркираните автомобили и масовото изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани 
сметища. 
Съгласно Закона за движение по пътищата отношение към неправилно паркираните автомобили имат 
КАТ и общината, и само съвместните усилия ще могат да дадат резултат. Трябва промяна в Наредбата, 
така, че да може и сами да налагат административните актове. 
За да бъде издаден акт за установяване на административно нарушение е задължително той да бъде 
утвърден от полицията. 
С нерегламентираните сметища звеното и общината също трудно биха се справили, тъй като е почти 
невъзможно нарушителите да бъдат установени в момента на извършване на нарушението. Сега тече 
почистване на нерегламентираните сметища на територията на община Дупница. Практиката досега 
обаче показва, че на място където е имало сметище и то е изчистено, до няколко месеца се появява ново. 
Директорът на дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност" Мая Спасова съобщи още, че до средата 
на м.май всички домоуправители ще бъдат уведомени, че съгласно Закона за етажната собственост са 
длъжни да съблюдават за реда и чистотата около блоковете. Спасова уточни, че всеки ще получи 
документа лично. 
Ако след приключването на уведомителната кампания има установени нарушения ще се предприемат и 
съответните мерки. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Четирима откраднали 70 автомобилни гуми 
 

Линк: https://news.bg/crime/chetirima-otkradnali-70-avtomobilni-gumi.html 
 

 
 

Текст: Полицията в Балчик е установила четирима млади мъже, от които единият непълнолетен като 
крадци на 70 автомобилни гуми. 
Кражбата те са извършили от склад. 
След издирване са уличени Ц. П. на 20 г., В. Д. на 16 г., Б. А. на 19 г.- всички от Балчик, както и В.М. на 22 г. 
от село Калипетрово, област Силистра. 
Част от автомобилните гуми са открити и са иззети в частен имот в каварненското село Топола. Имотът е 
бил обитаван от най-възрастния от групата В. М.  
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Сливен: Криминалисти разкриха извършителите на кражби на ел. проводници за над 30 000 
лева 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2224417/ 
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Текст: Криминалисти разкриха извършителите на кражби на ел. проводници за над 30 000 лева. Това 
съобщиха от ОД на МВР – Сливен. Двете кражби с щети в особено големи размери са разкрити от 
криминалисти на РУ - Сливен за по-малко от денонощие. Извършителите са установени, има задържани 
лица. За времето от 8-ми до 11-ти април е извършена кражба на ел. кабели и шнурове към осветителни 
тела и електрожен марка "Кракра" от складови помещения в индустриалната част на град Сливен, като 
нанесената щета е за около 15 000 лева. На 11 април в същия район извършителите са проникнали в цех 
на фирма, откъдето са откраднали дървена макара с проводници, кутии с електрически прекъсвачи, 
електрожен, алуминиеви профили за дограма и други вещи. Щетите се за около 17 400 лева. 
Полицейските служители продължават работа по документиране на престъпленията. Образувани са 
досъдебни производства. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Трима бандити заловени за кражба в Главаци 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/70624/trima-banditi-zaloveni-za-krajba-v-glavaci 
 

 
 

Текст: Трима стари познайници на полицията са заловени за кражба в село Главаци. „След оперативно-
следствени действия за кражба на пробивна дрелка, медна лозарска пръскачка,  меден котел с 
вместимост 20 литра, ел. удължител с дължина около 30 м., както и различни по вид и дължина ел. 
кабели на обща стойност около 250 лева, е установено, че извършители са  три криминално проявени 
за  кражби, грабежи, телесни повреди и изнудване лица“, съобщиха днес от МВР.  
И тримата заловени за престъплението са от Враца. Единият от тях е на 16 г. Останалите двама са 30-
годишният Л.Ц. и 51-годишният Г.Ц. 
От полицията поясниха, че кражбата е извършена в периода между февруари и март. 
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