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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Плевен прекрати експлоатацията на шест общински депа за битови отпадъци          

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1456569 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Плевен прекрати със свои 
заповеди експлоатацията на шест общински депа за битови отпадъци, съобщиха от ведомството. 
Спряна е дейността на общинските сметища в Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, 
Гулянци и Пордим. Населените места от тези общини следва да ползват само въведената в редовна 
експлоатация Регионална система за управление на отпадъците за региона на Плевен, считано от 29 
октомври т.г. 
Експертите от РИОСВ са извършили през октомври 65 проверки на 62 обекта. За констатирани 
нарушения са издадени две наказателни постановления, наложени са две санкции за замърсяване на 
атмосферен въздух и една - за замърсяване на воден обект. 
Общо от глоби през месеца са събрани 1600 лева, които са разпределени на общините Плевен, Ловеч 
и Тетевен - места, където са били санкционираните за еконарушения обекти.  
През миналия месец в РИОСВ са постъпили голям брой - 115, уведомления за сеч в частни, държавни 
и общински гори на територията на областите Плевен и Ловеч. 
 
 

Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: РИОСВ -Варна наложи глоби за 17000 лв. през октомври 
Извършени са 284 проверки на 178 обекта 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/varna/2016-11-10/riosv-varna-nalozhi-globi-za-17000-lv-prez-
oktomvri 
 

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ – Варна през октомври са извършили 284 проверки на 178 обекта. За 
отстраняване на констатираните нарушения са дадени 40 предписания. Съставени са пет акта за 
нарушения на екологичното законодателство. Издадени са девет  наказателни постановления, с 
които са наложени имуществени санкции в размер на 27 400 лв. и глоби в размер на 250 лв. 
Наложена е и санкция за замърсяване на р. Провадийска с отпадъчни води, превишаващи 
индивидуалните емисионни ограничения по показател неразтворени вещества. Предприети са 
незабавни коригиращи действия за постигане на емисионните ограничения и от 31 октомври 
санкцията е отменена. 
 Постъпилите в РИОСВ – Варна суми от санкции са 17 709 лв. От тях 14 167 лв. ще бъдат преведени на 
общините, на чиято територия са санкционираните обекти. Общините, които ще получат приходи от 
наложени санкции са Девня - 2219 лева, Провадия - 3581 лева, Генерал Тошево - 1048 лева, Варна - 
419 лева, Добрич - 96 лева , Добрич–селска – 571 лева, Долни Чифлик – 6 176 лева и Шабла - 54 лева. 
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Средствата трябва да бъдат използвани за реализирането на екологични проекти. 
През октомври на „зеления” телефон на екоинспекцията са постъпили 17 сигнала, шест от тях са 
основателни, шест - неоснователни и пет са препратени по компетентност. Подробна информация за 
контролната дейност на РИОСВ – Варна и постъпилите сигнали е публикувана в интернет страницата 
на екоинспекцията. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: ЕС се отказа да прави тостерите и смартфоните енергийно ефективни  
 

Линк: https://greentech.bg/archives/69160 
 

 
 

Текст: ЕС се отказа от плановете си задължи производителите на тостери и смартфони да подобряват 
енергийната ефективност на своите продукти. Причината, според слуховете, са опасенията, че 
политическата цена на подобни мерки е по-висока от икономическите ползи. 
Новите планове на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на електроуредите ще обхване 
устройства като електрическите кани за вода, хладилници и ръчни сушилни машини. В бъдеще те ще 
трябва да консумират по-малко енергия. 
Сешоарите, автоматите за топли напитки и тостери обаче са изключени. “Ние искаме поставим в 
списъка продуктите, които имат най-голямо енергийно потребление“, обясни заместник -
председателят на Еврокомисията Франс Тимерманс. „Ето защо електрическите чайници са в списъка, 
тъй като те са много лакоми по отношение на потреблението на енергия, а тостерите не са в 
списъка”. 
Според документ на ЕС с „вътрешни линии на поведение“ от миналия месец, за който съобщи 
Guardian, има опасения, че налагането на енергийни норми за въпросните продукти може д отприщи 
агресивна и недружелюбна прес-кампания. Страховете от медийата реакция са в основата на 
решението кои продукти ще подлежат на регулация за енергийна ефективност. ЕС „редовно бива 
обвиняван за свърх-регулация и натрапване в ежедневния живот на хората и манипулиране на 
поведенческия им избор”, гласи документът, анализиращ забраната на продукти и ограничаването 
на избора на потребителите. 
“Силната отрицателна публичност относно това вмешателство повдига въпроса дали очакваните, но 
трудно измерими, икономически ползи си струват политическата цена за ЕС. 
“Решението да се премахнат пет битови и промишлени продукта от списъка за екодизайн ще струва 
на потребителите 2 млрд евро годишно от 2030 г. нататък“, предупреди Хлои Файол, говорител на 
кампанията Coolproducts. “Ние сме притеснени и за съдбата на три ИТ продукта – сред които са и 
смартфоните – които не са част от списъка”. 
Стефани Ардити от Европейското бюро по околна среда каза, че смартфоните са “очевадна липса: в 
списъка. Това предизвиква съмнения по въпроса как ЕС ще намали емисиите от производството, 
използването и унищожаването на тези устройства. Предвид масовостта на продукта тези три аспекта 
са значителни. 
 
 

 
 
 

https://greentech.bg/archives/69160
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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Кметът на община в Пазарджишко е глобен за непочистени от отпадъци площи 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1456916 
 

 
 

Текст: През октомври Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик /РИОСВ/ е 
извършила проверки в 103 обекта, съобщават от ведомството. 
Издадени са три наказателни постановления, с които са наложени санкции за общо 4500 лв. На кмета 
на община Лесичово е наложена глоба от 2000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на 
замърсени с отпадъци терени.  
Със същата сума е санкциониран собственик на пъстървово стопанство във Велинград за заустване на 
отпадни води без разрешително. Глоба от 500 лв. е наложена на мандра в с. Карабунар за 
неизправност на пречиствателно съоръжение. 
За констатирани нередности при проверките инспекторите са издали 41 предписания и три акта, като 
единият от тях е на директора на ловното стопанство "Борово" за нарушение на закона за 
биологичното разнообразие.  
От РИОСВ информират още, че през октомври на "зеления" телефон и по електронната поща са 
получени общо девет сигнала. Два от тях са за незаконна търговия с животински видове чрез сайтове. 
Инспекцията е получила съдействие от полицията за установяване на самоличността на 
притежателите на посочените телефони в обявите и ще предприеме необходимите действия по 
Закона за защита на животните и Закона за административните нарушения и наказания. 
 
 

Източник: focus-news.bg 
 

Заглавие: Добрич: Общината е започнала изграждането на площадката за безвъзмездно предаване 
на отпадъци от домакинствата 
 

Линк: http://www.focus-news.bg/news/2016/11/10/2328050/dobrich-obshtinata-e-zapochnala-
izgrazhdaneto-na-ploshtadkata-za-bezvazmezdno-predavane-na-otpadatsi-ot-domakinstvata.html 
 

 
 

Текст: Общината е започнала изграждането на площадката за безвъзмездно предаване на отпадъци 
от домакинствата. Това съобщи зам.-кметът „Устройство на територията“ арх. Боян Коларов, предаде 
кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Арх. Коларов определи това начинание като една 
модерна стъпка на Община град Добрич. „По наша информация в България няма друга такава 
площадка, която да се изгражда или да е изградена по инициатива на общинска администрация“, 
каза зам.-кметът. През тази година са изградени в Добрич 20 нови повдигнати пешеходни пътеки, 
ремонтирани са общинските пътища, приключило е и изкърпването на улиците в града, посочи арх. 
Коларов. „Трябва да кажа, че горе-долу оптимистичният ни списък беше изпълнен“, допълни той. 5 
750 квадратни метра пътна маркировка е опреснена. Сред по-сериозните проекти, които през 

http://www.focus-news.bg/news/2016/11/10/2328050/dobrich-obshtinata-e-zapochnala-izgrazhdaneto-na-ploshtadkata-za-bezvazmezdno-predavane-na-otpadatsi-ot-domakinstvata.html
http://www.focus-news.bg/news/2016/11/10/2328050/dobrich-obshtinata-e-zapochnala-izgrazhdaneto-na-ploshtadkata-za-bezvazmezdno-predavane-na-otpadatsi-ot-domakinstvata.html
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годината са изпълнение от Общината, е почистването на коритото на река Добричка. По думите на 
зам.-кмета това е било „сравнително нелека задача“. Причините – речното корито е почиствано на 
няколко етапа, а в коритото години наред ще създават неудобство инфраструктури, които са 
полагани назад във времето, без това да е документирано като информация в общинската 
администрация. Тази година със средства от Фонд „Солидарност“ е изграден нов мост в края на 
улица „Любен Каравелов“. Община град Добрич е изградила през 2016 г. 3 автобусни спирки, още 
една се изгражда в момента. „За съжаление наложи се да сменяме натрошени стъкла на десет 
съществуващи, според мен модерни спирки. Как ще се справяме с този проблем – вандализма, все 
още не знам“, коментира зам.-кметът. Той съобщи също, че е подменена дограмата на сградата на 
Художествената галерия с дървена, което е съобразено със статута й на "Недвижима културна 
ценност". Предстои да бъде направен ремонт на покривите на сградата на Стоматологията и на две 
детски градини.  
 
 

Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Общината събра тонове изхвърлени гуми, разкрива и пункт за събиране 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=147347&PHPSESSID=f8n776qr38tlsom3g8gqtab0l5 
 

 
 

Текст: Стотици стари автомобилни гуми са събрани в Шумен. Акцията е проведена през последния 
месец от служителите на общинските предприятия, съобщиха от пресцентъра на кметството. 
Работниците ликвидирали няколко незаконни сметища за гуми, но голяма част намерили и на 
Шуменското плато, в коритата на реките, както и покрай казаните за смет. 
Гумите са складирани на временна площадка между Мотостадиона и източния вход на градския 
стадион “Панайот Волов”. 
За да не се замърсява града с такива отпадъци, там днес общината стартира кампанията по събиране 
на излезлите от употреба гуми. Тя ще продължи до 20-ти ноември /включително събота и неделя/, 
като собствениците на стари гуми могат да ги предадат там. Условието е само да са до 22,5 цола. 
Община Шумен е сключила безвъзмезден договор с организация по оползотворяване на излезлите 
от употреба гуми, която после ще ги вземе оттам. 
От общината призовават гражданите да не изхвърлят старите си гуми на нерегламентирани места и 
обещават да организират кампании за събиране ежегодно.  
 
 

Източник: uspelite.bg 
 

Заглавие: Превръщат старото депо на Банско в зелена площ 
Старото депо за твърди отпадъци в Банско е на път да бъде превърнато в зелена площ 
 

Линк: http://uspelite.bg/prevrashtat-staroto-depo-na-bansko-v-zelena-plosht-1 
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Текст: През юни беше направена първата копка по проекта, а техническата рекултивация, при която 
бяха предепонирани над 70 000 куб. м битови и строителни отпадъци вече приключи. 
Предстои да бъде извършена биологична рекултивация, която ще продължи около три години. 
Теренът ще бъде затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство. 
Общата стойност на всичко е 1 819 000 лева, осигурени от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда. 
Трябва всички ние да осъзнаем, че един от големите проблеми на съвременното общество е 
управлението на отпадъците. Мерките в тази посока ще позволят да съхраним природата си за 
поколенията след нас. Благодаря на правителството за предоставеното финансиране, ще търсим 
средства за рекултивация и на депото в град Добринище, заяви кметът на община Банско Георги 
Икономов. 
Депото в Банско, разположено в местността „Свети Георги“ на площ от 56 965 кв.м е затворено от 
2009 г. насам, като оттогава битовите отпадъци от община Банско се депонират в Разлог. 
Преди седмица премиерът Бойко Борисов откри регионално депо за битови отпадъци в Разлог, което 
ще обслужва почти 60 хиляди души, живеещи на територията на четирите общини - Разлог, Банско, 
Якоруда и Беласица. 
Миналата година се рекултивираха старите сметища в Свиленград и Велики Преслав. 
Целта на тези проекти е подобряването на екологичните характеристики на районите и 
предотвратяването на отрицателните въздействия върху околната среда. 

  

Източник: pazardjik.marica.bg 
 

Заглавие: Правят система за компостиране на отпадъци 
 

Линк: http://pazardjik.marica.bg/article/read/25523 
 

 
 

Текст: Пазарджик ще се възползва от дадената от МОСВ възможност на общините в страната да 
доизградят депата в Регионални системи за управление на отпадъците, съобщи кметът Тодор 
Попов. Общината е получила покана за участие на Пазарджишки регион  в процедура за проектиране 
и изграждане на компостиращи инсталации и такива за предварително третиране на битови 
отпадъци чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 
2014-2020".  
Бенефициенти са общините от областта - Белово, Батак, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и 
Септември, тъй като останалите - в Панагюрската и Родопската яка, са намерили локални решения за 
сметта, обясни Попов. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 21 април 
догодина, като максималният срок за изпълнение на проекта е 35 месеца, 30 от които за физическо 
изпълнение на дейностите по проекта.  
Към настоящия момент община Пазарджик реализира проект "Регионалното депо за не опасни 
отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура". Обектът предстои да бъде 
въведен в експлоатация най-късно през пролетта на 2017 г. 
Длъжници сме на хората от селата около сметището, призна кметът. 30 години те гълтат пушеци и 
живеят зле. Крайно време е това да се промени.  
 
 


