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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: С нова техника РИОСВ-Бургас ще контролира чистотата на въздуха 
450 000 лева глоби е наложила екоинспекцията за девет месеца 
 

Линк: http://bnr.bg/burgas/post/100707207/s-nova-tehnika-riosv-burgas-shte-kontrolira-
chistotata-na-vazduha        
 

 
 

Текст: Близо 450 хил. лева са санкциите, наложени на Лукойл Нефтохим за констатирани 
замърсявания на въздуха от септември миналата година до май тази година. Цялата сума е 
платена от оператора. През първите 3 месеца на 2016 РИОСВ - Бургас е издала нови наказателни 
постановления за близо 370 хил. лева. Те са наложени след като  Изпълнителната агенция по 
околна среда са поискани от РИОСВ-Бургас контролни измервания, които са извършени на 
рафинерията и са представени от двете лаборатории на ИА-София и регионална лаборатория- 
Стара Загора. Преработен е плана за мониторинг на дейността на нефтената рафинерия и той 
отново е съгласуван с екоинспекцията, това съобщи директорът на екоинспекцията инж. Тонка 
Атанасова: 
"Тези санкции са наложени от собствените измервания и докладите, които са ни предоставили, а 
също така санкцията за превишения, която беше за обгазяването 250 000 лева. В тази сума не са 
включени  санкциите от първото тримесечие с докладите от собствени измервания." 
Два нови сензора, закупени от оператора ще бъдат понтирани в близост до границите на 
рафинерията. На тях в реално време ще могат да се виждат данните за евентуално замърсяване на 
въздуха с бензен и сероводород.  
РИОСВ-Бургас е получила нова емисионна кола - подвижна лаборатория, с която също ще се 
прави мониторинг. Автомобилът е предоставен от Изпълнителна агенция „Околна среда”. Той е 
оборудван със специална апаратура и ще измерва показателите на всеки един от комините в 
нефтокомбината. 
РИОСВ-Бургас иска изграждането на станция за непрекъснати измервания за замърсяването на 
въздуха с финни прахови  частици и  формалдехид и от „Кроношпан“. Това би трябвало да стане 
задължително след разширение на производството, но от екоинспекцията  изискват да бъде 
направено и преди това, съобщи инж. Тонка Атанасова директор на бургаската екоинспекция: 
"На последната среща, която беше по разглеждане на комплексното разрешително в МОСВ 
РИОСВ-Бургас е поискало да има непрекъснати измервания на фини прахови частици и 
формалдехид. В тази връзка искам да подчертая, че желанието на инспекцията е не ако бъдат 
изградени допълнителните мощности тогава да бъде изградена станцията за непрекъснати 
измервания, а да бъде изградена със сега действащите мощности на "Кроношпан". 
Ще припомним, че Заводът иска да увеличи двойно капацитета си, изграждайки новото 
производство. До този момент допустимия обем е за  360 хил. кубически метра МДФ и ПДЧ 
плоскости, а ако получи разрешително ще се произвеждат до 860 хил.кубически метра годишно. 
 
 
Източник: uereport.bg 
 

Заглавие: Араби строят завод за рециклиране на масла в Румъния 
 

http://bnr.bg/burgas/post/100707207/s-nova-tehnika-riosv-burgas-shte-kontrolira-chistotata-na-vazduha
http://bnr.bg/burgas/post/100707207/s-nova-tehnika-riosv-burgas-shte-kontrolira-chistotata-na-vazduha
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Линк: http://ureport.bg/122535/2016/06/23/ikonomika/arabi-stroyat-zavod-za-retsiklirane-na-
masla-v-rumaniya 
 

 
 

Текст: Арабският консорциум Chemie-Tech DMCC ще инвестира €56 милиона в завод за 
рециклиране на смазочни масла, използвани в автомобилната индустрия, съобщи Balkan Insight. 
Предприятието ще е първото по рода си в Централна и Източна Европа. 
Инвестицията ще стане през румънските дъщерни дружества Green Oil и Lubes SRL, а 
съоръжението ще бъде разположено в Олтеница – само на няколко километра от българския град 
Тутракан. 
„Проектът е за изграждане на нов зелен завод за обработка и рециклиране на използвани 
смазочни масла и превръщането им в използваеми“, се казва в прессъобщението на компанията 
Дружеството от Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще вземе заем от €15 милиона от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за да финансира част от проекта. 
Неговата цел е да създаде национална мрежа за събиране на използвани смазочни масла, които 
да бъдат обработени в новия завод. 
Ръководителят на проекта Адриан Петрус е бивш вицепрезидент и финансов директор на 
държавната енергийна компания Rompetrol, която има бензиностанции и у нас. Заводът ще има 
капацитет за рециклиране на 73 000 тона използвани масла годишно и ще е първият по рода си в 
Централна и Източна Европа. 
До момента търсенето на петролни продукти в страната се покриваше изцяло от внос. Chemie-
Tech DMCC вече е построила подобен завод в ОАЕ и планира изграждането на друг – в Южна 
Африка. 
Предстои проектът да получи екологична оценка заради голямото количество на обработваните 
масла. Тъй като заводът попада в рамките на „Натура 2000“, компанията е проучила местното 
биоразнообразие и е направила оценка, за която ще бъдат информирани властите. 
 
 
Източник: opcompetitiveness.bg 
 

Заглавие: ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на 
проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 
 

Линк: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067 
 

 
 

Текст: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 
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Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да 
представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел 
2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като 
ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския 
капацитет и растеж на МСП“ 
Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и 
средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване 
използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. 
 Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013. 
 Допустими за финансиране са следните дейности:  
I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.: 
1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на 
национални/европейски/международни стандарти; 
2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; 
3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики; 
4/ Ре-сертификация на системите за управление; 
5/ Реинженеринг на процесите в предприятията; 
6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и 
чужбина. 
 II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и 
услуги: 
1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на 
бизнес процесите в предприятията; 
2/ Дейности за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес 
процесите в предприятията; 
3/Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, 
допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в 
предприятията; 
4/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS 
(Software as a service); 
5/ Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри. 
 III. Дейности за  визуализация на проекта  
 Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло 
електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 
формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 
използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 
 Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена 
по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 
 Адрес на електронна поща: sme_mcapacity@mi.government.bg.   
 Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно 
проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. 
Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата 
въпроси. 

https://eumis2020.government.bg/
mailto:sme_mcapacity@mi.government.bg
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Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение 
и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: 
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg. 
 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г. 
Условия за кандидатстване по процедурата, условия за изпълнение и приложения към тях 
Информация за получените становища и предложения в рамките на общественото обсъждане на 
Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях и степента на отразяването им.   
 
 
Източник: vreme.bg 
 

Заглавие: Нарушения в пункт за цветни метали 
 

Линк: http://www.vreme.bg/news/p3_14070_0.html     
 

 
 

Текст:  При специализирана полицейска операция, проведена на 21 юни в Ямбол, са проверени 
четири дружества, разполагащи с площадки за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали. В акцията са участвали служители от сектор “Противодействие на 
икономическата престъпност” при ОДМВР Ямбол и РУ Ямбол. В един от проверените обекти са 
установени нарушения на Закона за управление на отпадъците - изкупуване на отпадъчни метали 
от физическо лице без наличие на декларация за произход, не водене на отчетните документи и 
осъществяване на търговската дейност без осигурено 24-часово видео наблюдение. За 
установените нарушения е съставен констативен протокол и са снети писмени сведения на място. 
Предстои да бъде взето отношение по административен ред от компетентен по Закона за 
управление на отпадъците орган. 
 
 
Източник: varianews.com 
 

Заглавие: РИОСВ глоби кмета на Кочериново Иван Минков 3000 лв. за незаконни сметища, 
хората гневни: Плащат се грешни пари заради безотговорни личности, които хвърлят боклуци, 
където им скимне 
Отпадъците са натрупани до мостове в селата Стоб и Пороминово и по дерета в Боровец, 
санкцията ще се обжалва 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/  

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/140/1706_Upravlenski_kapacitet_za_publikuvane.zip
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/4013_Tablica_publichno_Publichno_obsajdane_Nasoki.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/4013_Tablica_publichno_Publichno_obsajdane_Nasoki.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3827_Tablica_Publichno_obsajdane_Nasoki_Start-ups_Final.pdf
http://www.vreme.bg/news/p3_14070_0.html
http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/
http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/
http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/
http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/
http://viaranews.com/2016/06/23/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC/
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Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград глоби 3 000 лв. 
кмета на община Кочериново Иван Минков за нерегламентирани сметища в района. 
Наказателното постановление е обжалвано от градоначалника на Кочериново, но Районният съд в 
Дупница потвърждава решението за санкцията. 
Нарушението на Закона за управление на отпадъците e констатирано на 3 април 2015 год. от 
служители на РИОСВ при извънредна проверка на речни легла и прилежащите територии на 
реките за наличие на нерегламентирани замърсявания, намиращи се в община Кочериново и 
стопанисвани от нея. Проверката е извършена въз основа на заповед на министъра на околната 
среда и водите. 
Проверяващите установили близо 10 незаконни сметища. Открити са нерегламентирани 
замърсявания са в с. Стоб – от двете страни на моста на р. Рилска; до моста в с. Стоб, от двете 
страни; от двете страни на моста над дерето в с. Пороминово, което се влива в р. Рилска; на двете 
минаващи през с. Бураново дерета и при моста в края на с. Боровец. За проверката е съставен 
констативен протокол от Стефка Р. – гл. експерт УОО, в който констатациите са описани подробно, 
става ясно от решението за потвърждаване на глобата, взето от съдия Снежанка Кьосева. 
В акта за установяване на административното нарушение е посочено, че кметът на община 
Кочериново не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, с което 
са създадени споменатите незаконни сметища. Отбелязано е още, че откритият боклук е от 
найлон и пластмасови бутилки, пластмасови опаковки, строителни отпадъци, както и смесени 
битови отпадъци. Актосъставителят е посочил, че кметът на общината не е организирал 
почистването на изброените замърсявания в речните легла и дерета и прилежащите им територии 
и така е нарушил закона. 
Проверката е извършена в присъствието на представители на община Кочериново. Костадин 
Грозданов, участвал в проверката като представител на община Кочериново, свидетелства, че по 
време на проверените места са констатирани малки купчини с пластмасови бутилки и найлони. 
Обяснява, че общината предприема мерки за недопускане на нерегламентирани сметища, като 
периодично се почистват и се наемат фирми, които да извършват тази дейност, периодично слагат 
предупредителни табели с предупреждение гражданите да не изхвърлят отпадъци. Твърди, че 
тази дейност се осъществява от зам.-кмет, който предприема действията и предупреждава 
кметовете на селата. Въпреки тези действия Грозданов установявал, че гражданите изхвърлят 
отпадъци с колички и така се образували сметища. 
Екологът в община Кочериново Мариана Кирова свидетелства, че заедно със зам.-кмета на 
общината извършват контрол за нерегламентирани сметища и всеки вторник провеждат 
оперативки с кметските наместници, които докладват за необходимостта от почистване. Сочи, че 
общината няма необходимата техника и по тази причина почистването се осъществява от наета 
фирма или с техника на ВиК. Твърди, че последното почистване преди извършената от РИОСВ 
проверка е осъществено през месец март 2015 год. 
Любка Йорданова към 03.04.2015 год. е работила като старши експерт в службата по безопасност 
и службата по бедствията и авариите в общината. Свидетелства, че със заповед се вменяват 
задължения на кметовете и кметските наместници на населени места да следят състоянието на 
деретата и на реките и да сигнализират общината за предприемане на мерки. Счита, че 
констатираните по време на проверката сметища са резултат от периодично натрупване, каквото 
ще има постоянно, тъй като не е възможно ежедневно почистване. Изразява мнение, че 
отпадъците не са предпоставка за повишаване нивото на реките, а за запълване на мостове и 
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получаване на тесни участъци, в резултат, на което да се стигне до излизане на водата от коритото 
на реката. В качеството си на кмет на община Кочериново Минков е възложил функции по 
контролиране поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и другите места за обществено 
ползване на територията на селата Стоб, Пороминово, Бураново, Боровец и др. на съответните 
кметове и кметски наместници. Издал е и заповед, с която е наредил на всички кметове и кметски 
наместници да извършват периодични проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания 
на територията на съответното населено място и на речните легла и прилежащите им територии. 
От общината са представили фактура в уверение на това, че община Кочериново е заплатила на 
фирма „АН-БОР 91” ЕООД сумата 1200 лв. за почистване на дерета в селата Крушово, Бураново, 
Цървище и Фролош. С друга заповед кметът Минков е наредил кметовете и кметските 
наместници от община Кочериново да осигурят недопускането на нерегламентирани дейности в 
заливаемите зони на реките и деретата в населените места. Има и заповед, с която общинският 
кмет е наредил кметовете и кметските наместници на населените места, на чиято територия е 
установено замърсяване с констативен протокол на РИОСВ, да организират почистването в срок 
до 30.04.2015 год. Представени са пътни листове, заповед, писма и фактура, удостоверяващи 
дейност по почистване във връзка с констатациите на РИОСВ. Всичко това е описано в подадената 
от общинската управа до съда жалба, която магистратите считат за неоснователна. При 
извършената проверка съдът не е констатирал допуснати съществени процесуални нарушения при 
образуването и в хода на административно наказателното производство. От съда посочват, че 
глобата при подобни нарушения е от 3000 до 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред 
Административен съд – Кюстендил. 
„Кметовете плащат грешни пари за нерегламентирани бунища, които самите хора правят – всеки 
си хвърля боклуците където му скимне и накрая го отнасят кметовете. За това, че хората хвърлят 
боклуци под път и над път, от общинската хазна излизат хиляди левове грешни пари, вместо да се 
вложат в нещо полезно”, гневят се част от хората. 
Припомняме, че само община Дупница на година плаща 1 млн. лв. санкции заради липсата на 
депо, отговарящо на европейските изисквания. В същото време дупничани припомнят, че 
собственикът на „Феникс ресурс” Кольо Илиев бе натрупал планини от тонове отпадъци, които на 
косъм щяха да се изсипят на новата магистрала „Струма” край Дупница. Тогава, вместо Илиев да 
си понесе отговорността, РИОСВ – Перник даде срок на община Дупница да разчисти боклуците, 
струпани в местността Елез дере. 
 
 
Източник: lukovit-news.com 
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Текст: 30-годишен мъж пострада при опит за кражба на кабели. На 22.06.2016 г. в 10.10 часа в РУ-
Луковит е получен сигнал от 53-годишен, криминално проявен жител на с.Торос, че 30-годишния 
му син, също известен на полицията е бил ударен от ел. ток, докато двамата са се опитвали да 
изкопаят проводник закопан в земята, в близост до бившо поделение в с.Торос. Полицейски екип 
на място е установил, че около 80 м от оградната метална мрежа на поделението е открадната и 
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са взломени две врати на трафопост. От извършителите са иззети три парчета с оградна метална 
мрежа, а по случая е образувано досъдебно производство. Пострадалият е настанен за лечение, 
без опасност за живота. 
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