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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ДНП „Рила“ работи в сътрудничество и партньорство с образователните институции 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52507                  

 
 

Текст: Дирекцията на Национален парк „Рила“ проведе три от осемте тематични модула от 
стартиралата в началото на учебната 2016-2017 г. мащабна образователна екологична програма в 
СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград. Особено интересна за стоте ученика от ІІІ, ІV и V клас 
и техните преподаватели в учебното заведение бе темата „Кой живее в горите на Национален парк 
„Рила“. С презентации и беседи трима експерти от парковата дирекция показваха, обясняваха и 
отговаряха на всички въпроси по темата за горските обитатели в защитената територия. 
Предходните два модула бяха посветени на биологичното разнообразие на и водните ресурси на 
Национален парк „Рила“. 
Еко програмата се осъществява в осем тематични модула в рамките на 16 учебни дни с по два 
открити урока и ще продължи до края на май 2017 г. Темите, които експертите от Националния 
парк предстои да представят са свързани с вековните гори и видовото разнообразие в тях, 
бозайниците и птиците в парка, както и знания за живота и интересни факти на емблематични 
видове като глухаря и кафявата мечка. Образователната екологична програма включва тематични 
беседи, презентации и филми, интерактивни екоигри, представяне на примери от практиката и 
интересни факти за животните, растенията и гъбите с цел повишаване на екологичното възпитание 
и култура. ДНП „Рила” си партнира със СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, за да популяризира 
съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда 
и природозащитата. 
По повод предстоящите зимни празници, в Централния офис на ДНП „Рила“ в Благоевград дойдоха 
коледари от Центъра за личностно и творческо развитие на децата (ЦЛТР) на Благоевград и Детска 
градина № 4 „Роса“. Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов посрещна 
четвъртокласниците, които се обучават в ЦЛТР и дечицата от четвърта и втора група от ДГ „Роса“, 
приветства ги с добре дошли и след представянето на възстановки на народните обичаи 
„Полазване по Игнажден“ и „Коледуване“ и им раздаде подаръци. На всички присъстващи на 
празника партньори и съмишленици той пожела много здраве, късмет и успехи във всяко 
начинание през Новата 2017 г. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2016 г. – м. ноември 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?page_id=47647                 
 

   

http://www5.moew.government.bg/?p=52507
http://www5.moew.government.bg/?page_id=47647


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Текст: За месец ноември 2016 г., от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ) са извършени 1 864 бр. проверки на 1 612 бр. обекта. За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 623 бр. предписания. Съставени са 69 бр. актове за 
установяване на административно нарушение (АУАН), от които 10 бр. са за констатирано 
неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 83 бр. наказателни постановления (НП) на 
обща стойност 7 226 300 лв., постъпилите суми (ПУДООС) от наложени имуществени санкции и 
глоби са 127 202 лв. За периода са предприети действия по 180 бр. регистрирани сигнали/жалби. 
Експертите на РИОСВ са участвали в 39 бр. държавни приемателни комисии. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 28 бр. санкции по реда на чл. 69 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Постъпилите суми по наложени текущи и еднократни 
санкции са 151 246 лв. 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 
Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през месец ноември са: 
Проверки на оператори с издадени разрешителни за парникови газове, съгласно изискванията  на 
Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК); 
Контрол за спазване на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от 
осъществената контролна дейност 
Акцент в контролната дейност през месец ноември са извършените проверки на оператори с 
издадени разрешителни за парникови газове по реда на ЗОИК. За установено нарушение на ЗОИК -  
непредаване на определен брой квоти, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в 
размер на 6 971 200 лв., на „Тамара 2009” ЕООД в качеството му на оператор притежаващ, 
разрешително за емисии на парникови газове.   
Друг акцент в контролната дейност през месеца е осъществения контрол на оператори по 
изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води. За констатирани 
превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в издадените разрешителни 
по реда на ЗВ, е наложена имуществена санкция, в размер на 1 500 лв., на „РОК-2005“ ООД, гр. 
Сандански (РИОСВ Благоевград), а от РИОСВ Бургас, въз основа на резултати от проведен контролен 
и собствен мониторинг на заустваните (в повърхностни водни обекти) отпадъчни води от 
канализационни системи и пречиствателни станции, са наложени 13 броя текущи месечни санкции, 
на обща стойност 3 740 лв.  
За нерегламентирано ползване на повърхностен воден обект – заустване на отпадъчни води без 
разрешително, издадено по реда на ЗВ, с по 2 000 лв., са санкционирани „Републикаконсерв“ АД, 
гр. Свищов (РИОСВ Велико Търново) и  община Карнобат (РИОСВ Бургас). За същото нарушение, от 
РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция на „Пелтина“ ЕООД, гр. София, в размер на 3 000 
лв., от РИОСВ Враца е издадено наказателно постановление, в размер на 1 000 лв., на  „Хаджийски 
и фамилия“ ООД, с. Градешница, община Криводол, а от РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Дино“ 
ЕООД.   
За констатирано неизпълнение на дадени предписания на „ТХ Русалка холидейз“ ЕООД за 
преустановяване заустването на непречистени отпадъчни води, от РИОСВ Варна е извършено 
пломбиране на 3 помпени станции на Ваканционно селище „Русалка“. 
Друг акцент в контролната дейност през месеца е във връзка със спазването на изискванията на 
ЗУО. За допуснато запалване на отпадъци на площадка, на която е разположенаинсталация за 
сепариране, от РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Ес Ер 
Технолоджис“ ООД. 
За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на неразрешено за целта място, от РИОСВ Велико 
Търново са издадени 3 НП, на обща стойност 2 700 лв., на две физически лица и на „Комунални 
услуги 33“ ЕООД, гр. Велико Търново. За непредприемане на мерки за предотвратяване на същото 
нарушение, кметовете на общините Карнобат и Карлово са глобени с по 3 000 лв. съответно от 
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РИОСВ Бургас и РИОСВ Пловдив, а на кмета на община Берковица е съставен АУАН (РИОСВ 
Монтана). За констатирано наличие на нерегламентирани сметища, от РИОСВ Смолян е наложена 
имуществена санкция, размер на 3 000 лв., на кмета на община Ардино.  
За извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешение по реда на ЗУО, от РИОСВ Перник 
са съставени 4 броя АУАН - на 3 физически лица и на „Анто Трейд С“ ЕООД, гр. Перник, а от РИОСВ 
Русе е наложена имуществена санкция на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, в размер на 10 000 лв. За 
нерегламентирано третиране на отпадъци от черни и цветни метали, от РИОСВ Пазарджик е 
наложена имуществена санкция на „Елинор-металс“ЕООД, в размер на 30 000 лв.  
За нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци, от РИОСВ София е наложена имуществена 
санкция на „Прогрес“ АД, в размер на 5 000 лв., а за съхраняване на опасни отпадъци на 
неотредено за това място, от РИОСВ Велико Търново е глобено „Аркус“ АД, гр. Лясковец, в размер 
на 2 000 лв.  
През месеца е осъществен и планирания контрол на операторите с издадени комплексни 
разрешителни (КР). За неизпълнение на условия от КР, от РИОСВ Хасково е издадено НП, на 
стойност 10 000 лв., на ,,Неохим“ АД, гр. Димитровград, За експлоатация на инсталация за 
производство на аморфен силициев диоксид без издадено по реда на ЗООС КР, от РИОСВ Стара 
Загора е съставен АУАН на „Минералкомерс” АД, гр. София. 
При осъществения контрол на източници на вредни вещества в атмосферния въздух, за 
експлоатация на инсталация за химическо чистене при неспазване нормите за допустими на 
емисии на летливи органични съединения, от РИОСВ Благоевград са издадени две НП, в размер на 
5 000 лв. всяко, на „Дим. Артекстил“ ООД, гр. Петрич и ЕТ „Жирко Коемджиев - Живел“, гр. Петрич. 
От РИОСВ Русе е съставен АУАН и е наложена принудителна административна мярка на „Монтюпе“ 
ЕООД, гр. Русе за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух от производствено 
хале. 
През месец ноември са извършени и планираните проверки за спазване на изискванията на Закона 
за лечебните растения. От РИОСВ Шумен са съставени два АУАН - единият на юридическо лице (за 
извършване на първична обработка на лечебни растения без да е уведомило инспекцията за 
организирания от него билкозаготвителен пункт), а вторият на служител на Общинска 
администрация Каолиново (който, в качеството си на длъжностно лице, е издал позволително за 
ползване на лечебни растения в противоречие на издадено заповед на директора на РИОСВ 
Шумен). 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
Преустановено е заустването на непречистени отпадъчни води в р. Огоста от 
млекопреработвателно предприятие в с. Градешница, собственост на „Хаджийски и фамилия“ 
ЕООД; в р. Еньовско дере от млекопреработвателно предприятие в с. Жълтуша, община Ардино, 
собственост на „Персенски“ ООД; и във водни обекти от млекопреработвателно предприятие в с. 
Коньовец, община Шумен  и от ДП „Кабиюк". 
  Закрити са два склада за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност 
в община Свиленград. Наличните препарати с изтекъл срок на годност от складовете в селата 
Момково и Сива река са преопаковани и транспортирани до площадка (частна собственост), с цел 
екологосъобразното им третиране и съхрланение. 
Извършен е ремонт на протекъл ББ-куб, находящ се на площадка за съхранение на ББ кубове с 
негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Бърчево, община Рудозем. 
Почистени са 4 бр. нерегламентирани сметища (около 50 дка) - в землищата на гр. Хасково, на с. 
Узунджово и с. Брягово, община Хасково и на с. Радиево, община Димитровград. 
Преустановена е дейността по незаконосъобразното събиране и съхранение на  излезли от 
употреба моторни превозни средства от физическо лице на площадка в с. Книжовник рад. 
Организирани са и са проведени мероприятия и инициативи във връзка с Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците. Проведени са беседи и презентации, представени са филми, 
организирани са изложби и др. във връзка с отпадъците.  
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На официална церемония в РИОСВ Враца са връчени награди на победителите в конкурса за най - 
чисто населено място, граничещо с Резерват “Врачански карст”. 

 
 

Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: Битови отпадъци у нас са 3 011 хиляди тона 
 

Линк: http://www.economynews.bg/битови-отпадъци-у-нас-са-3-011-хиляди-тона-news75010.html  
 

 
 

Текст: През 2015 г. общо образуваните битови отпадъци в България според данни на НСИ са 
оценени на 3 011 хил. тона. През същата година са депонирани общо 1 856 хил. т битови отпадъци. 
Предадените директно за рециклиране битови отпадъци за 2015 г. са 154 хил. тона. Предадените в 
съоръжения за вторично третиране битови отпадъци възлизат на 1 002 хил. тона. За същата година 
събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 466 хил. тона. Количеството на 
събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на 
транспортни документи. 
Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. 
Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
екологичните изисквания. През 2015 г. системите за битови отпадъци са 151, от които 43 
регионални. 
Въвеждането на организирани системи за сметоизвозване в нови населени места и през 2015 г. 
доведе до увеличение на населението, обхванато с услуги по сметосъбиране - от 99.56% през 2014 
г. на 99.58% през 2015 година. Обслужените населени места през 2015 г. са 4 593. Същевременно 
събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за 2015 г. са оценени на 420 
килограма. 

 
 

Източник: news.bg 
 

Заглавие: Софиянци няма да плащат по-голяма такса за битови отпадъци догодина 
 

Линк: https://news.bg/regions/sofiyantsi-nyama-da-plashtat-po-golyama-taksa-za-bitovi-otpadatsi-

dogodina.html          

 
 

Текст: План-сметката на Столична община за събиране и обработване на битовите отпадъци и 
поддържане на чистота на София не предвижда увеличение на такса битови отпадъци за 2017 
година. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова пред медиите, след като Столичният 
общински съвет (СОС) одобри предложената план-сметката за догодина. 

http://www.economynews.bg/битови-отпадъци-у-нас-са-3-011-хиляди-тона-news75010.html
https://news.bg/regions/sofiyantsi-nyama-da-plashtat-po-golyama-taksa-za-bitovi-otpadatsi-dogodina.html
https://news.bg/regions/sofiyantsi-nyama-da-plashtat-po-golyama-taksa-za-bitovi-otpadatsi-dogodina.html
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На свое заседание СОС гласува с близо 700 хиляди лева по-малка план-сметка от тази през 2016 
година. Тя е в размер на 172 806 700 лева. В план-сметката се указват начините, по които се 
разходват средствата, събирани от такса битови отпадъци на софиянци. 
Фандъкова заяви, че общината осигурява два пъти повече средства за поддържане на 
междублоковите пространства. През 2017 г. се очаква да заработят специализираните звена към 
районните кметове, които да се грижат за междублоковите пространства. "Това е една добра 
организация. Благодарна съм на районите кметове, които се ангажираха с тази дейност", заяви 
Йорданка Фандъкова. 
Тя уточни, че имат и план за подкрепа на районните кметове по отношение на дейностите, 
свързани с почистването на междублоковите пространства и косенето им в началото на април. 
По време на заседанието на Столичен общински съвет е бил поставен въпросът и за почистването 
на петте района, чиито договори изтичат през 2017 година. 
"Вече сме обявили обществената поръчка за почистване на четири от районите - петият, най-
големият от районите планираме да възложим на общинското дружество "Чистота Искър", което 
изгради капацитет с почистването на районите Красно село и Красна поляна", заяви Фандъкова. 
Столичният кмет обобщи, че се предвиждат повече средства за междублоковите пространства, 
повече средства за почистването на града и малко по-малко средства за сметосъбирането и 
обработването на отпадъците. План-сметката предвижда с 500 хиляди лева по-малко средства за 
транспортиране на битови отпадъци до депата. 
За 2017 г. се запазват парите за зимно почистване в размер на 15 млн. лева. С 5 милиона се 
увеличават средствата за миене на улиците през лятото. Предвидени са и повече средства за 
заплати на служителите в Столичния инспекторат. 
"Основна дейност, макар и не единствена на Столичния инспекторат, е контролът върху дейността 
за почистване, както лятно, така и зимно. Наистина тези колеги дават дежурства денонощно, 
работят в доста тежки условия, а получават доста ниски заплати в момента, така че има предвидени 
средства за увеличаване на техните заплати", заяви Йорданка Фандъкова. 
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Заглавие: Заводът за отпадъци с производство на RDF гориво в София получи Сертификат за 
изпълнение 
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Текст: След една година работа Заводът за механично и биологично третиране на битовите 
отпадъци на София е преработил е 221 693.40 тона отпадъци (от пранирани 410 000 тона), като 
произведеното модифицирано гориво (RDF) е 105 253 тона (капацитет 178 462 тона на година), 
извлечените рециклируеми материали над 9 000 тона, а количеството депониран отпадък е 33 040 
тона, 14.90%, като по план се предвиждаше за депониране да остават около 75 635 тона на година 
или 5% от постъпилите отпадъци. Според проучванията най-голямо е количеството на стъклото, 
следват черните метали,пластмасата, цветните метали и хартията. Отчетени са приходи от 
продажби на рециклируеми материали над 455 000 лв. От инсталациите за био и зелени отпадъци 
на "Хан Богров", от която се произвежда компост и ел. енергия, приходите от продажба на ел. 
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енергия до 31 октомври 2016 г. са 562 000 лева. 
По договор показателите са изпълнени. Затова Инженерът по проекта връчи на завода Сертификат 
за изпълнение и заводът може да продължи да работи. Гаранционният срок за изпълнение е общо 
5 години. В продължение на една година натоварването на завода става постепенно, като от 1 
април 2016 г. там постъпват 100% от отпадъците. 
Връчването на сертификата стана на 21 декември в присъствието на кмета на София Йорданка 
Фандъкова, представителя на Строителния надзор, Инженера, чийто ръководител проект е Матиас 
Шонфелд, Димитрис Граматас, проект мениджър и представител на изпълнителя Обединение 
"Актор АД- Хелектор АД", и изпълнителния директор на предприятието за преработване на 
отпадъците Николай Желев. 
Според кмета на София Йорданка Фандъкова интегрирания подход в работата на инсталациите е 
донесъл приход на общината над 1 млн. лева за една година. Предизвикателствата пред новото 
ръководство на завода според Фандъкова са: 
-Забавени са процедурите по ЗОП от предходния ръководител на общинското предприятие, което 
затруднява навременното обслужване на машините. 
-Необходима е и промяна на правилата за продажба на рециклируеми материали. 
-Трудно се набира квалифициран персонал за работа в завода. 
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво на 
площадка "Садината" е втора фаза на проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения 
за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е най-големият в програмата. 
Общият му бюджет надхвърля 345 млн. лева, от които 84% са безвъзмездна помощ, съставен е от 4 
отделни проекта. Общата застроена площ на завода е 29 700 кв.м. 
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Текст: Досъдебно производство за кражба е образувано в РУ-Кърджали срещу М.И./47/ и И.Ю./32/ 
с постановление на Районна прокуратура. Двамата откраднали 210 метра кабели от търговско 
дружество. Работата по случая продължава разследващ полицай. Това съобщиха от Регионалния 
пресцентър на МВР. 
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