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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Растителноядни риби превръщат водоемите в „пречиствателни станции“       
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4806 
 

 
 

Текст: Рибите са важен биологичен индикатор за състоянието на водоемите и при тяхното 
отглеждане е необходимо да се поддържа добро качество на водата. В язовирите може да има 
замърсяване от различни източници – селско стопанство, населени места, промишленост. Затова 
основни цели на проекта FISHFARMING, са да даде по-точна оценка за натиска и въздействията върху 
водоемите със сладководно рибовъдство и да препоръча мерки за подобряване на 
екологичното  им  състояние. 
Белият толстолоб например ограничава „цъфтежа“ на водата, защото се храни с микроскопичните 
водорасли, които го предизвикват. Белият амур изяжда останалата водна растителност и не допуска 
язовирите да обраснат напълно. Ако отглеждането на шаран се съчетае с растителноядни видове 
риба, язовирите се превръщат в своеобразни „пречиствателни станции“. Попадналият в тях азот и 
фосфор от селското стопанство и населени места, се усвоява от растенията и по хранителната верига 
достига до рибата, която се изнася от водоема като биологична продукция. 
По проекта е разработена методика, по която да се оцени какви са възможностите на язовирите за 
отглеждането на риба в садки. По нея може да се изчисли максималното количество риба, което 
няма да предизвика значими промени в качеството на водите. 
Сладководното рибовъдство е важен стопански отрасъл, който осигурява значителна част от рибните 
ресурси за населението в България. При спазване на необходимите изисквания за отглеждане на 
риба, то отговаря на условията за екологично устойчиво производство.Това сочат изследванията по 
проект FISHFARMING, финансиран с 313 261 евро от програмата BG02 „Интегрирано управление на 
морските и вътрешните води“. По проекта са предложени примерни технологични схеми за 
отглеждане на риба, с които се подобрява качеството на водата и се поддържат стопанските функции 
на язовирите, предназначени за напояване. 
В резултат от проекта ще се актуализира програмата от мерки във втория План за управление на 
речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021). Данните ще послужат и за предложения 
за нормативни промени при издаването на разрешителни за рибовъдни дейности. Проектът се 
изпълнява от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в партньорство с Института по 
рибарство и аквакултури, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Международния 
изследователски институт Ставангер, Норвегия и Сдружение „Зелени Балкани”. 
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Текст: Рибите са важен биологичен индикатор за състоянието на водоемите и при тяхното 
отглеждане е необходимо да се поддържа добро качество на водата. В язовирите може да има 
замърсяване от различни източници – селско стопанство, населени места, промишленост. Затова 
основни цели на проекта FISHFARMING, са да даде по-точна оценка за натиска и въздействията върху 
водоемите със сладководно рибовъдство и да препоръча мерки за подобряване на 
екологичното  им  състояние. 
Белият толстолоб например ограничава „цъфтежа“ на водата, защото се храни с микроскопичните 
водорасли, които го предизвикват. Белият амур изяжда останалата водна растителност и не допуска 
язовирите да обраснат напълно. Ако отглеждането на шаран се съчетае с растителноядни видове 
риба, язовирите се превръщат в своеобразни „пречиствателни станции“. Попадналият в тях азот и 
фосфор от селското стопанство и населени места, се усвоява от растенията и по хранителната верига 
достига до рибата, която се изнася от водоема като биологична продукция. 
По проекта е разработена методика, по която да се оцени какви са възможностите на язовирите за 
отглеждането на риба в садки. По нея може да се изчисли максималното количество риба, което 
няма да предизвика значими промени в качеството на водите. 
Сладководното рибовъдство е важен стопански отрасъл, който осигурява значителна част от рибните 
ресурси за населението в България. При спазване на необходимите изисквания за отглеждане на 
риба, то отговаря на условията за екологично устойчиво производство.Това сочат изследванията по 
проект FISHFARMING, финансиран с 313 261 евро от програмата BG02 „Интегрирано управление на 
морските и вътрешните води“. По проекта са предложени примерни технологични схеми за 
отглеждане на риба, с които се подобрява качеството на водата и се поддържат стопанските функции 
на язовирите, предназначени за напояване. 
В резултат от проекта ще се актуализира програмата от мерки във втория План за управление на 
речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021). Данните ще послужат и за предложения 
за нормативни промени при издаването на разрешителни за рибовъдни дейности. Проектът се 
изпълнява от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” в партньорство с Института по 
рибарство и аквакултури, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Международния 
изследователски институт Ставангер, Норвегия и Сдружение „Зелени Балкани”. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Месечни отчети за м. юли 
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Текст: За месец юли 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 795 бр. проверки на 1 566 бр. обекта. За отстраняване на констатирани 
нарушения са дадени 641 бр. предписания. Съставени са 102 бр. актове, от които 9 бр. са за 
констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 95 бр. наказателни постановления 
(НП) на обща стойност 347 950 лв., постъпилите суми (ПУДООС) от наложени имуществени санкции и 
глоби са 173 444,58 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 текущи и еднократни санкции са 143 
250,25 лв. 
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І. Въздух 
Плевен наложени е 1 текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Велде България”АД 
в размер 4837 лв. 
на „Старткерамик“ ООД в размер на 2000 лв. за нарушение по чл.34н, ал.1, т.2 от ЗЧАВ. Дружеството 
не  е предоставило в РИОСВ Плевен доклад за извършени СПИ съгласно изискването на чл.39, ал.1 от 
Наредба №6/1999г.;  
ВАРНА 
1. НП № 00910-13/12.07.2016г. на „Хранинвест” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
2. НП № 00912-15/12.07.2016г. на „Черно море хотел мениджмънт” АД, нарушил чл. 34и, ал. 24, 
във връзка с чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ 
Варна в срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание 
чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
3. НП № 00914-17/12.07.2016г. на „КМБ-България” ЕАД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
4. НП № 00911-14/13.07.2016г. на ЕТ „Валентин Владимиров”, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в 
срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание 
чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
5. НП № 00908-12/18.07.2016г. на „Дим” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, ал.2 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ  Варна в срок до 15.02.2016 
г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
6. НП № 00913-16/18.07.2016 г. на „ЦБА-Добрич” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
7. НП № 00916-19/18.07.2016 г. на „Мадара НФ” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
8. НП № 00917-21/18.07.2016г. на „Ник-маг” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, 
ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ  Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
9. НП № 00922-24/18.07.2016г. на „Декасто” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, 
ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ  Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
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вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
10. НП № 00923-25/18.07.2016г. на „Спа център Балчик” АД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. ÷ 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
11. НП № 00927-29/18.07.2016г. на „Сийсайд хотел мениджмънт” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, 
във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ 
Варна в срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание 
чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
12. НП № 00921-28/20.07.2016г. на „Златна котва консулт” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във 
връзка с чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в 
срок до 15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за 
озоноразрушаващи вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание 
чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
13. НП № 00919-30/20.07.2016г. на „О.К.-99” ООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, ал.1 
от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ  Варна в срок до 15.02.2016 
г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи вещества на 
хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
14. НП № 00924-32/20.07.2016г. на „Фърст клима” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с 
чл.17, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
15. НП № 00925-33/20.07.2016г. на „Виста ойл” ЕООД, нарушил чл. 34и, ал. 24, във връзка с чл.17, 
ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне в РИОСВ Варна в срок до 
15.02.2016 г. на годишен отчет за периода от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. за озоноразрушаващи 
вещества на хладилните и климатични инсталации, поради което на основание чл. 34и, ал. 24 от ЗЧАВ 
е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
София с НП № 43/20.07.2016 г. на „Треска” ООД за нарушение, изразяващо се в извършване на 
дейност на инсталация за химическо чистене без регистрация на основание чл. 34м от ЗЧАВ е 
наложена „имуществена санкция” в размер на 1000 лв.; 
София с НП № 46/26.07.2016 г. на „Лотос 5” ЗЧАВ за нарушение, изразяващо се в не изграждане на 
изискуемата от закона вентилационна инсталация на основание чл. 34е, т. 6 от ЗЧАВ е наложена 
„имуществена санкция” в размер на 2000 лв. 
Пловдив НП №С-И-42/20.07.2016 г., срещу „Дружба стъкларски заводи“ АД, гр. Пловдив, за това, че 
при извършени  собствени периодични измервания е установено, че се изпусктат организирани 
емисии в атмосферния въздух, превишават нормите за допустими емисии, с наложена текуща 
месечна санкция в размер на 1 406,16 лв./мес. 
Пловдив НП №С-И-43/20.07.2016 г., срещу „Дружба стъкларски заводи“ АД, гр. Пловдив, за това, че 
при извършени  собствени периодични измервания е установено, че се изпускат организирани 
емисии в атмосферния въздух, превишават нормите за допустими емисии, с наложена текуща 
месечна санкция в размер на 2 454,18 лв./мес. 
Пловдив НП №37/15.07.2016 г. срещу „Лайпциг-91” АД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в 
срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове 
в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 
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Пловдив НП №38/15.07.2016 г. срещу „Уилям Хюз България” ООД,  с. Стряма, за това, че не е 
представило в срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните 
парникови газове в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена 
имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
Пловдив НП №40/18.07.2016 г. срещу „Краси 97” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не е представило в 
срок информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните парникови газове 
в нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух с наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв. 
Бургас Нит ойл“ ООД, по ЗЧАВ за неизвършени СПИ за 2014 и 2015 г. в размер на 200 лева; 
Бургас  „Оптимакс тур“ ООД, по ЗЧАВ за неизвършени СПИ за 2014 и 2015 г. в размер на 200 лева; 
София с НП № 37/06.07.2016 г. на „Топлофикация София” ЕАД за нарушение, изразяващо се в 
превишаване нивата на шум, изпускани в околната среда на основание чл. 34, ал. 1 от ЗЗШОС е 
наложена „имуществена санкция” в размер на 1000 лв.; 
Велико Търново “Нове инженеринг” ЕООД, гр. Свищов, област Велико Търново, нарушение на 
Граничните стойности на вечерно и нощно еквивалентно ниво на шума определени в Таблица №2, 
Приложение №2 към чл.5 от Наредба № 6 Имуществена санкция: 1 000 лв. 
ІІ. Води 
Хасково на Неохим АД, гр. Димитровград за изпускане на отпадъчни води в р.Марица, които не 
отговарят на ИЕО в КР. ЮЛ е санкционирано с  имуществена санкция на стойност 3000 лв. 
Шумен на „Балкан милк -2011“ ЕООД гр. Варна е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 
лв. за това, че дружеството не е поддържало в техническа и експлоатационна изправност и не е 
осигурило непрекъснато нормалната експлоатация на пречиствателно съоръжение тип септична яма, 
в която се събират и пречистват отпадъчните води от дейността му; 7.  
на „Балкан милк -2011“ ЕООД гр. Варна е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за 
това, че не е изпълнило в срок дадени му задължителни за изпълнение предписания за: почистване 
на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води; да се води дневник за мониторниг на ЛПС; да 
се прекрати изтичането на отпадъчни води към прилежащи съседни територии; 
Шумен на „Камчия“ ЕАД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за това, че 
дружеството не е експлоатирало ефективно канализационните мрежи, събирателните ями и 
бетоновите съоръжения за приемане, отвеждане и съхранение на отпадъчни производствени води 
от „Люпилня“ към птицекомбинат и не ги е поддържало в техническа и експлоатационна изправност, 
като не е осигурило непрекъснатата им експлоатация;  
Шумен Наложена е 1 бр. текуща месечна санкция за констатирано наднормено замърсяване на 
компонент води в размер от 965 лв. на „Млечни продукти“ ООД гр. Пловдив за експлоатацията на 
предприятие за производство на млечни продукти. 
Русе  
„Винпром Бяла 2002” ЕООД, гр. Велико Търново, НП №35/08.07.2016 г. – по ЗВ в размер на 10 000,00 
лв., дружеството не поддържа ПСОВ в експлоатационна изправност; „Винпром Бяла 2002” ЕООД, гр. 
Велико Търново, НП №36/08.07.2016 г. – по ЗВ в размер на 5 000,00 лв., дружеството зауства отпадни 
води от производствената дейност без разрешително; 
Русе на „Интер ЕС - 2000” ЕООД, с. Ситово, област Силистра за превишаване на индивидуалните 
емисиионни ограничения (ИЕО), посочени в разрешителното за заустване, на дружеството е 
наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС в размер на 8 031, 00 лв. 
Плевен 
на „Олина 2000“ ООД в размер на 500 лв. Дружеството не е провело собствен мониторинг на 
отпадъчни води от стопанисвания от него обект и не е приложило протоколи от изпитване към 
доклада за изпълнение на условията в издаденото му разрешително за заустване. 
Пазарджик 
За заустване на производствени отпадъчни води със съдържание, превишаващо ИЕО в комплексното 
разрешително на обекта е наложена имуществена санкция от 2000 лв. на ”Биовет”АД, гр. Пещера.  
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За заустване на отпадъчни води без разрешително за заустване, е наложена имуществена санкция от 
5000 лв. на ”Свиком”АД. 
Монтана  
на „ТБМ 2000“ ЕООД, гр. Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 
Юридическото лице като собственик и оператор на ТМСИ използва воден обект – р.  Огоста за 
заустване на отпадъчните води, формирани при работата на ТМСИ без издадено от БДДР Плевен 
разрешително по реда на изискванията на ЗВ. 
на община Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за неизпълнение на 
задълженията по контрол поддържането и правилната експлоатация на канализационната система, 
вследствие на което е допуснато заустване на непречистени отпадъчни води от колектор в р. Огоста, 
с което е нарушен чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 
на „В и К“ ООД, гр. Монтана е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за неизпълнение 
на условие от разрешителното за ползване на воден обект, вследствие на което е допуснато 
заустване на непречистени отпадъчни води от колектор 1  в р. Огоста, с което е нарушен чл. 48, ал. 1, 
т. 11 и чл. 126, ал. 1 от ЗВ. 
Бургас Община Несебър за обект: канализационна система „Равда – Сл. бряг - Несебър”, наложена 
текуща месечна санкция с фиксиран размер 4300 лв. (четири хиляди и триста лева), считано от 
14.05.2016 г., за превишения на ИЕО по показатели: общ азот и анионактивни детергенти. 
Бургас община Царево за обект: канализационна система на с. Лозенец, текуща месечна санкция с 
фиксиран размер 419 (четиристотин и деветнадесет лева,) считано от 19.04.2016 г., за превишения на 
ИЕО по показатели: азот амониев, азот нитритен и азот нитратен;  
Бургас Община Средец за обект канализационна система на гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, 
текуща месечна санкция с фиксиран размер 407 лв. (четиристотин и седем лева), считано от 
11.05.2016 г. - за превишения на ИЕО по показател: общ азот  
Бургас „ВиК Бургас” ЕАД за обект: канализационна система на гр. Китен – гр. Приморско, текуща 
месечна санкция с фиксиран размер 444 лв. (четиристотин четиридесет и четири лева), считано от 
19.04.2016 г.,  - за превишения на ИЕО по показател: общ азот  
Бургас „Винекс Славянци” АД, за обект: утаечна система на цех Сунгурларе, гр. Сунгурларе, общ. 
Сунгурларе, текуща месечна санкция с фиксиран размер 1192 лв. (хиляда сто деветдесет и два лева) 
считано от 08.06.2016 г.,  за превишения на ИЕО по показатели: ХПК и БПК5. 
Бургас „Симпто” АД, гр. Айтос, за обект: канализационна система на Механо – монтажен завод 
„Симпто”, Шивашка фабрика „Гюлтекс България”, Предприятие за топено сирене „Хелиос милк”, 
офис къща „Ринг строй”, текуща месечна санкция с фиксиран размер 577 лв. (петстотин седемдесет и 
седем лева), считано от 16.06.2016 г., за превишения на ИЕО по показатели: общ азот, общ фосфор, 
ХПК, неразтворени вещества, нефтопродукти и анионактивни детергенти (ПАВ); 
Смолян Нарушител ”Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан, общ. Мадан, за рудник „Крушев дол“, 2. Размер 
на наложената текуща месечна имуществена санкция – 4 459 лв.  
3. Нарушение – превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от 
рудник ”Крушев дол”, изпускани в р. Крушевдолско дере – II–ра категория водоприемник, съгласно 
Разрешително за заустване № 300930/02.01.2008г., продължено с Решение № РР-1395/04.01.2012г. 
на БД “ИБР“ – Пловдив. 
Смолян ”Мурсалец” ЕООД, гр. Девин, общ. Девин. Размер на наложена имуществена санкция  - 1 000 
лева.  Нарушение – изхвърля отпадъчни води във воден обект – р. Девинска, като нарушава 
емисионните норми поставени в Приложение №5, т.17 към чл.16, ал.1 от Наредба № 6/2000 г. за 
емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти. 
Пловдив НП №39/18.07.2016г. срещу „Месфууд” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, 
чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за 
водите, с наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 
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Пловдив НП №41/20.07.2016г. срещу „СКФ Берингс България” ЕАД, гр. Пловдив, за това, че зауства 
отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение 
на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
Благоевград С НП № 4-11/11.07.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград е наложена текуща 
месечна санкция в размер на 259 лв. на  обект „ТМСИ“, експлоатиран от „Георесурс ЕООД гр.Симитли 
за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени в Разрешително за заустване 
№ 43120053/17.09.2011 г. по показател НРВ; 
Шумен на „Тракия глас България“ ЕАД гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на 2 
500 лв. за това, че при експлоатацията на инсталацията за Домакинско стъкло е извършило заустване 
на производствени отпадъчни води, формирани от дейността му в канализационната мрежа на гр. 
Търговище, в нарушение на емисионните норми и изисквания, определени в издаденото КР. 
ІІІ. Отпадъци 
Шумен на „Балкан милк -2011“ ЕООД гр. Варна е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 
лв. за това, че не е изпълнило в срок дадени му задължителни за изпълнение предписания за: 
предаване на отпадъците от ЛПС на фирма, притежаваща документ за дейности с отпадъци; да се 
сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки; да се изготви 
вътрешно-фирмена спецификация и месечни справки – декларации за определен период; 
Шумен на кмет на община Омуртаг, е наложена глоба в размер на 2 000 лв. за това, че не е изпълнил 
в срок дадено му задължително за изпълнение предписание за да набележи мерки и да осъществи 
неотложни действия, с които да осигури недопускане на замърсяване на реките и прилежащите им 
територии; 
Хасково на Кмета на община Ивайловград по  ЗУО затова че Кметът на общината не е предотвратил 
изхвърлянето на отпадъци в посочените имот, за който не са разрешени дейности по обезвреждане, 
образувано е незаконно сметище, без да бъде организирано почистването му. Глобата е в размер на 
3000 лв. 
Русе „Джевсан” ЕООД, с. Гороцвет, НП №38/13.07.2016 г. – по ЗУО в размер на 2 000 лв., дружеството 
води невярна отчетност в отчетните книги; 
Пазарджик 
За нерегламентирано изгаряне на отпадъци /автомобилни гуми/ в оранжерия в с. Мало Конаре, 
стопанисвана от ”Футзал България”ЕООД, на юридическото лице е наложена имуществена санкция 
по ЗУО в размер на 3 000 лева.  
Велико Търново - Областно пътно управление – Велико Търново към Агенция „Пътна 
инфраструктура“, гр. София, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново. 
Установено е, че към 09.06.2016 г. не е извършено цялостно и ефективно почистване на пътя, земното 
платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните 
пунктове за поддържане, които са на територията, стопанисвана от Областно пътно управление – 
Велико Търново, от разпилени битови отпадъци от републиканска пътна мрежа, с което 
предписанието не е изпълнено в дадения срок – 31.05.2016 г. Имуществена санкция: 2 000 лв. 
Велико Търново - „Виктори 2000“ ЕООД, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, не се 
води отчетна книга за отпадъците съгласно Приложение №1 – „Отчетна книга за образувани 
производствени и/или опасни отпадъци“, съгласно изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. 
Имуществена санкция: 2 000 лв. 
Велико Търново “Прити 95” ООД, гр. Лясковец, област Велико Търново, не се води отчетна книга за 
отпадъците съгласно Приложение №1 към чл. 7, т. 1 на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри (за краткост Наредба №1 от 04.06.2014 г.) - „Отчетна книга за образувани 
производствени и/или опасни отпадъци“. 
Имуществена санкция: 2 000 лв. 
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София с НП № 36/06.07.2016 г. на кмета на община Костенец, в качеството му на задължено лице по 
смисъла на чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО за допускане на замърсяване на неразрешени за това места на 
основание чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО е наложена „глоба” в размер на 3000 лв.; 
Перник НП № 22-А-15/20.07.2016 г. на „Цветанов Ауто“ ЕООД, с. Големо Бучино, община Перник – за 
нарушение на чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО във вр. с чл.35, ал.1, т.1 и чл.67, ал.1 от същия закон и чл.17 от 
Наредба за излезлите от употреба МПС. Дружеството извършва дейности по третиране 
/оползотворяване/ на отпадъци от ИУМПС, материали и компоненти от тях без изискващото се 
разрешение, издадено по реда на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. Имуществената санкция е в размер на 7 000 
лв. 
Пловдив НП №31/06.07.2016г. срещу „СО Спектър” ЕООД, с. Първенец, за това, че не води отчетност 
съгласно изискванията в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
Пловдив НП №32/06.07.2016г., срещу община Сопот, за това, че не притежава регистрационен 
документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в нарушение на Закона за 
управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. 
Пловдив НП №34/11.07.2016г. срещу „Пласт-60” ЕООД, гр. Асеновград, за това, че не води отчетност 
съгласно изискванията в нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена 
имуществена санкция в размер на 2 000 лв. 
Пловдив НП №35/11.07.2016г. срещу „Асен и Синове 2012” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не 
притежава регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци в 
нарушение на Закона за управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 7 
000 лв. 
Пловдив НП №36/11.07.2016г. срещу „Асен и Синове 2012” ЕООД, гр. Пловдив, за това, че не 
съхранява записите от видеонаблюдението в продължение на една година в нарушение на Закона за 
управление на отпадъците с наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
Русе 
„Каладан Аракис” ООД, гр. Силистра,  НП №33/ 08.07.2016 г. – по ЗБР в размер на 500,00 лв., 
дружеството не е уведомило РИОСВ Русе за организиране на пункт за изкупуване на охлюви; 
 Гюлерджан Гюрсел Реджеб, с. Черковна, НП №34/08.07.2016 г. – по ЗБР в размер на 500,00 лв., 
лицето не е спазило условие т.3.1/в/ от Заповед №РД-361/ 09.04.2004 на МОСВ; 
Монтана 
на физическо лице е наложена глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗЛР.  
Лицето, като отговорник на билкозаготвителен пункт е изкупило 200 кг цвят бъз с търговска цел, без 
издадено съответно позволително.  
на физическо лице е наложена глоба в размер на 100 лв. Лицето, като земеделски производител е 
разорал площ от 0,64799 ха от земеделски парцел - ливада, попадащ в границите на защитена зона 
BG0002002 „Западен Балкан”. 
на физическо лице е наложена глоба в размер на 100 лв. Лицето, като земеделски производител е 
разорало площ от 0,00266 ха от имот- ливада, попадащ в границите на защитена зона BG0002002 
„Западен Балкан“. 
Враца 
на физическо лице, гр. Враца. На 02.07.2016 г. при проверка по сигнал в ПП „Врачански Балкан“, е 
установено, че лицето събира стрък лечебен ранилист 30 кг. свежо тегло. За събраните билки не са 
представени документи, разрешаващи тяхното събиране. На основание чл. 66 от Закона за лечебните 
растения във връзка с чл. 12 от същия, глоба в размер на 100 лв. 
на физическо лице,  гр. Враца. На 02.07.2016 г. при проверка по сигнал в ПП „Врачански Балкан“, е 
установено, че лицето събира стрък лечебен ранилист 30 кг. свежо тегло. За събраните билки не са 
представени документи, разрешаващи тяхното събиране. На основание чл. 66 от Закона за лечебните 
растения във връзка с чл. 12 от същия, глоба в размер на 100 лв. 
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на физическо лице, гр. Враца. На 02.07.2016 г. при проверка по сигнал в ПП „Врачански Балкан“, е 
установено, че лицето събира стрък лечебен ранилист 30 кг. свежо тегло, поставен под специален 
режим на опазване и ползване през 2016 г. Няма документи, разрешаващи неговото събиране. На 
основание чл. 66 от Закона за лечебните растения във връзка с чл. 12 от същия, глоба в размер на 100 
лв. 
на физическо лице, гр. Враца. На 02.07.2016 г. при проверка по сигнал в ПП „Врачански Балкан“, е 
установено, че лицето събира стрък лечебен ранилист 30 кг. свежо тегло, поставен под специален 
режим на опазване и ползване през 2016 г. Няма документи, разрешаващи неговото събиране. На 
основание чл. 66 от Закона за лечебните растения във връзка с чл. 12 от същия, глоба в размер на 100 
лв. 
Варна НП № 0000002341-27/27.07.2016г. на физическо лице, чл. 81, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от 
Закона за защитените територии за извършване на дейност в ЗМ „Блатно кокиче“, без необходимото 
съгласуване по реда на параграф 7 от ЗЗТ е наложена глоба в размер на 100 лв. 
Смолян Нарушител – физическо лице, общ. Баните, обл. Смолян. Размер на наложената глоба – 100 
лева. Нарушение – нарушаване на забрана в т.6.1 от Заповед №РД-528/26.05.2010г. на министъра на 
околната среда и водите, свързана с разораване на част от имот и превръщането му в обработваема 
земя, която попада в ЗЗ „Добростан“. 
V. Комплексни разрешителни (КР) 
Русе на „Биовет” АД, гр. Пещера, НП №37/13.07.2016 г. – по ЗООС в размер на 35 000 лв., дружеството 
не е изпълнило условие в № 10.1.2.1 от КР: нарушава индивидуалните емисионни ограничения на 
отпадните води; 
Варна НП № 0000003001-20/27.07.2016г. на „Девен” АД, нарушил чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на околната среда, във връзка с чл. 164, ал. 1 от същия закон за неизпълнение на условие в 
комплексно разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 
Бургас 2 бр. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД по ЗООС за неизпълнение на условия в КР – по 20 000 
всяко; 
Перник НП № 20-А-17/14.07.2016 г. за налагане на имуществена санкция на ТЕЦ Бобов дол ЕАД, с. 
Големо село за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС /не е изпълнило задължението си по Условие 
9.2.10. от издаденото му КР №45-Н2/2014 г. да отвежда отпадъчните газове от Енергиен котел № 2 
(Енергиен котел № 1 резервен) и/или Енергиен котел № 3 към ИУ № 1 единствено при анормални 
режими на работа – разпалване и ремонт/авария на СОИ. ЮЛ при работа само с един котел - ЕК2 
изпуска емисии и през двата комина - 1 и 2/. Имуществената санкция е в размер на 20 000 лв. 
София НП № 38/07.07.2016 г. на „Топлофикация София” ЕАД, в качеството му на оператор на 
комплексно разрешително за нарушение, изразяващо се в неизпълнение на условие в издадено 
комплексно разрешително на основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложена „имуществена санкция” в 
размер на 30000 лв.; 
София на „Топлофикация София” ЕАД, в качеството му на оператор на комплексно разрешително за 
нарушение, изразяващо се в неизпълнение на условие в издадено комплексно разрешително на 
основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложена „имуществена санкция” в размер на 20000 лв.; 
Шумен на „ЕНЕРСИС“ АД гр. Търговище е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за 
това, че в качеството си на оператор на действаща инсталация, не е изпълнило условия от 
издаденото му КР, касателно превишенията на годишните норми за ефективност по отношение на 
някои видове отпадъци; 
Шумен на „БМП – Близнаци – Метал пластик“ ООД гр. Търговище е наложена имуществена санкция в 
размер на 10 000 лв. за това, че в качеството си на оператор на действаща инсталация, не е 
изпълнило условие от издаденото му КР, касателно извършването на дейност по оползотворяване с 
код R 4 /рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения/; 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
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Перник НП № 23-А-11/28.07.2016 г. на Топлофикация-Перник АД, гр. Перник за нарушение на чл.125, 
ал.1, т.2 от ЗООС. Не е изпълнило условие 16.9.1 от КР: "Техническата рекултивация на сгуроотвал 
"Кудин дол" да се извърши в срок до 31.12.2015 г.". Имуществената санкция е в размер на 20 000 лв. 
Перник НП № 21-А-23/ 20.07.2016 г. на ГД Фактори  ЕООД, гр. Дупница за нарушение на чл.4, ал.1 от 
Наредбата за ОВОС и чл.95, ал.1 от ЗООС. Не е уведомило на най-ранен етап за плануваната и 
осъществена дейност. Имуществената санкция е в размер на 5 000  лв. 
Пловдив НП №33/11.07.2016г., срещу физическо лице, за това, че не е изпълнил задължително 
предписание в нарушение на Закона за опазване на околната среда с наложена глоба в размер на 
2 000 лв. 
София с НП № 40/08.07.2016 г. на „Глобъл Уест” ООД за нарушение, изразяващо се в неинформирана 
на РИОСВ София в най-ранен етап на своето инвестиционно намерение на основание чл. 162, ал. 1 от 
ЗООС е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лв.; 
София с НП № 41/18.07.2016 г. на „Тамара 2009” ООД за нарушение, изразяващо се в неоказване на 
съдействие на РИОСВ София на основание чл. 162, ал. 1 от ЗООС е наложена „имуществена санкция” 
в размер на 5000 лв.; 
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
Шумен 
на “Артемис” ООД гр. Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. за това, че не е 
представило в РИОСВ Шумен до 31.03.2016 г. План за управление на разтворителите за периода от 
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно изискванията на Наредба №7 от 21.03.2003 г. за норми за 
допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в 
атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /обн.ДВ, 
бр.96/2003 г./; 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
Със Заповед № РД-08-131/22.07.2016 г. на изпълняващия длъжността Директор на РИОСВ Стара 
Загора /Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015 г. на директора на РИОСВ Стара Загора/ на основание  
чл. 160 във връзка с чл. 158, т. 3 и т. 4, чл. 159, ал. 2 и чл. 125, ал. 1,  т. 2 от Закона за опазване на 
околната среда е наложена ПАМ на “Булгартрансгаз” ЕАД - титуляр на Комплексно разрешително (КР) 
№ 368-Н0/2008 г. актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А2/2016 г. (в сила от 01.06.2016 г.) на 
Изпълнителния директор на ИАОС-София за обект Компресорна станция „Лозенец”, с. Лозенец, общ. 
Стралджа, обл. Ямбол, чрез пломбиране на всеки един от спирателните кранове към ГТКА № 3, 4, 5, 6 
и 7 и преустановяване на подаването на гориво. 
Велико Търново През отчетният период са издадени три заповеди за прилагане на ПАМ: 
Заповед № 406/07.07.2016 г., издадена на Община гр. Златарица – спиране от експлоатация на депо 
за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 30962.41.88 в землище на гр. Златарица, считано от 07 
юли 2016г. и да се предприемат мерки за неговата рекултивация; 
Заповед № 428/19.07.2016 г., издадена на Община гр. Павликени - спиране от експлоатация на депо 
за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000166 в землище на гр. Павликени, считано от 19 юли 
2016 г. и да се предприемат мерки за неговата рекултивация; 
Заповед № 429/19.07.2016 г., издадена на Община гр. Свищов - спиране от експлоатация на депо за 
неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 65766.635.18 в землище на гр. Свищов, считано от 20 юли 
2016г. и да се предприемат мерки за неговата рекултивация. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Дупничани предлагат къде да се изгради депо за отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1611829 
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Текст: В рамките на 10 дни гражданите ще могат да дават предложения за терени, на които да се 
изгради депо за отпадъци. Те ще бъдат разгледани заедно с 8-те предложени още преди години,това 
беше решено на председателски съвет. Гражданите, които ще дадат предложения трябва да се 
съобразят с изискването за размера на терена, който може да е най-малко 100-120 дка. 
Като следващи стъпки бяха обсъдени възможностите за референдум, допитване, срещи в селата, със 
съветници и експерти. 
Коментира се още, населеното място, в чието землище ще се изгради да получи преференции и да се 
гласуват целево средства за него. 
Част от съветниците обясниха, че са виждали подобни депа и гарантират, че по нищо не личи, че в 
тези райони се преработват отпадъци. Ивайло Константинов също заяви, че няма да има вреди за 
населението. 
Д-р Пламен Соколов изрази възмущение от отсъствието на кмета на общината Методи Чимев, както 
и заместниците му, по тема, която е важна за общината. Градончалникът беше извинен от 
Константинов. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Специален пътен знак в Бургас напомня да опазваме биоразнообразието 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68582 
 

 
 

Текст: За опазването на защитените видове птици в Бургас ще помага нов, специален пътен знак, 
въведен от местната община. Той е единствен по рода си в страната и вече заостря вниманието на 
водачите край защитената местност “Пода” за възможна поява на птици на шосето. Районът е част от 
големия прелетен маршрут Виа Понтика и в него гнездят десетки хиляди водолюбиви птици. Голяма 
част от тях спадат към защитените видове. 
При поставянето на специалната маркировка присъстваха председателят на Общинския съвет 
Костантин Луков, председателят на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие 
и храни д-р Георги Митев, директорът на отдел “Пътна безопасност” в Община Бургас Иван Гюлев, 
общински съветници. 
Близостта на главния път Бургас – Созопол до природната местност е причина през летния сезон 
лебеди, патици, пеликани и други птици да се появяват на платното за движение. Някои от тях 
загиват, ударени от автомобил. Това от своя страна създава сериозна опасност от възникване на 
катастрофи. 
За да се повиши вниманието на водачите, еколози предложиха до Постоянната комисия по опазване 
на околната среда, земеделие и храни към Общинския съвет да се постави специална маркировка в 
района. 
Община Бургас подкрепи инициативата за изработването на новия знак. Той е съобразен с всички 
изисквания на законовите норми, като в него са съчетани два елемента. Водещият от тях е знакът за 
повишено внимание, който всеки водач добре познава. Под него има правоъгълна табелка, върху 

https://greentech.bg/archives/68582
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която на жълт фон са изобразени четири птици. Предвижда се такива знаци да бъдат монтирани на 
още няколко места в града. 
 
 

Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: 20 сигнала за незаконни сметища в Хасковско, 5 бона глоба за общината 
 

Линк: http://haskovo.info/44086/20-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-
%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: 20 сигнала за незаконни сметища са получени в РИОСВ-Хасково от началото на годината. 
Причинителя на отпадъците е неизвестен и в този случай законът за управление на отпадъците 
възлага на кметовете на общини да извършат почистване на това замърсяване, а също и да 
предотвратяват възникване на такива сметища. 
Последният пример е в село Брягово, където ще се даде предписание на община Хасково да го 
почисти. От кметството пък заявиха, че ще бъде потърсена отговорност от кмета на селото, че е 
допуснал това сметище. Тази година РИОСВ е наложило 2 акта за непочистени сметища. Миналата 
година броят им е 8. Според хората обаче трябва да се санкзионират и самите нарушители. 
От Екоинспекцията съобщават и за глоба от 5000 лв. за община Хасково по Закона за управление на 
отпадъците. За неточна отчетност с 2000 лв. е глобена и площадка за третиране на отпадъци в 
Димитровград. 
Фирма за производство на почистващи препарати в Димитровград е санкционирана с 1000 лв. за 
неизпълнение на предписание. 
Експертите РИОСВ са извършили през септември 133 проверки на 132 обекта. В рамките на контролa 
са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са 
съставени 3 акта и са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени 
санкции за 16 600 лв. 
 

 
Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Задигнаха кабели на телеком 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/275008 
 

 
 

Текст: На 4 октомври около 3 часа в района на бензиностанция „Кони Рейсинг“ във Видин 
неизвестно лице проникнало в електроразпределителен шкаф, собственост на телекомуникационна 
компания. Извършена била кражба на съобщителни кабели с различно сечение и дължина. 
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Стойността на щетата е в процес на установяване. По случая работи полицията във Видин, образувано 
е досъдебно производство. 
 
 
 


