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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от 

РИОСВ – София, Столична община и СДВР за контрол върху горенето на отпадъчни 

материали 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/osem-akta-i-dva-fisha-sa-sustaveni-pri-

suvmestnite-proverki-ot-riosv-sofiya-stolichna-obstina-i-sdvr-za-kontrol-vurhu-goreneto-

na-otpaduchni-materiali//             

 
 

Текст: Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ - София), 

Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи за контрол върху 

горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. Проверени са 

общо 8 обекта, в това число 4 автосервиза и 4 площадки за събиране на отпадъци. 

Най-драстичното нарушение е констатирано в автосервиз, където е установено 

нерегламентирано изгаряне на отработени масла, които представляват опасни 

отпадъци. На дружеството е съставен акт, като законодателството предвижда 

санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При другите три автосервиза е установено, 

че не притежават работни листа за класификация на отпадъците, за което се 

предвижда санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. 

При проверените 4 площадки за събиране на отпадъци също са открити нарушения. 

При две от проверките е установено, че на площадката незаконно се съхраняват 

отпадъци от черни и цветни метали и излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване. Предвидената санкция е в размер от 15 000 до 50 000 лв. При проверка 

на друг пункт за събиране на отпадъци е установено изгаряне на пластмаси и 

кабели, които са неопасни отпадъци. Предвидената за подобно нарушение санкция 

е в размер от 1400 до 4000 лв. Беше съставен и акт за не водене на отчетност на 

количествата приемани и предавани отпадъци, както и два фиша за замърсяване 

около пунктовете. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 15 проверки за горене на отпадъци направиха РИОСВ – София, СО и 

СДВР 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/15-proverki-za-gorene-na-otpaduci-

napraviha-riosv-sofiya-so-i-sdvr/          

https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/21/3101428_sredno_po_406_kg_otpaduci_e_izhvurlial_vseki_bulgarin/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/21/3101428_sredno_po_406_kg_otpaduci_e_izhvurlial_vseki_bulgarin/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/21/3101428_sredno_po_406_kg_otpaduci_e_izhvurlial_vseki_bulgarin/
http://www.moew.government.bg/bg/15-proverki-za-gorene-na-otpaduci-napraviha-riosv-sofiya-so-i-sdvr/
http://www.moew.government.bg/bg/15-proverki-za-gorene-na-otpaduci-napraviha-riosv-sofiya-so-i-sdvr/
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Текст: Петнадесет съвместни проверки за контрол върху горенето на отпадъчни 

материали, които замърсяват въздуха в София извършиха Регионалната инспекция 

по околната среда и водите – София (РИОСВ - София), Столичната община и 

Столичната дирекция на вътрешните работи в рамките на акция, която започна на 21 

декември. Вчера и днес бяха проверени 7 обекта, като в един от автосервизите е 

установена липса на утвърдени работни листа за генерираните от дейността му 

отпадъци. Предвидената за това нарушение санкция е в размер от 15 000 до 50 000 

лв. 
Общо от началото на акцията екипите провериха 9 автосервиза и 6 пункта за 

вторични суровини в район Възраждане, Оборище, Красна поляна, Овча купел и 

Илинден. За констатирани нарушения са косттатирани 9 нарушения и са съставени 

8 акта, като единият от тях е за две нарушения. При 7 от проверените обекти не са 

констатирани нарушения. 

При две от шест инспектирани площадки за събиране на вторични суровини е 

констатирано незаконно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предвидената санкция 

за това нарушение е в размер от 15 000 до 50 000 лв. Друго драстично нарушение е 

установено в автосервиз, където нерегламентирано са се изгаряли опасни отпадъци 

(отработено масло). На дружеството е съставен акт, като законодателството 

предвижда санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При други проверки е 

установено, че в обекта няма работни листа за класификация на отпадъците, за 

което се предвижда санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. или за установено 

изгаряне на неопасни отпадъци (пластмаси и кабели) от 1400 до 4000 лв. и други. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов: Хотели и ресторанти няма да се строят в Национален 

парк „Пирин“ 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-hoteli-i-restoranti-nyama-da-

se-stroyat-v-nacionalen-park-pirin/      

 
 

Текст: „Строителство на хотели и ресторанти в Национален парк „Пирин“ няма да 

има. Промените, приети от правителството на 28 декември дават право на 

изграждане само на спортна инфраструктура и прилежащи съоръжения“. Това 

заяви на брифинг в Банско министърът на околната среда и водите Нено Димов след 

среща с кмета на града Георги Икономов. 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-hoteli-i-restoranti-nyama-da-se-stroyat-v-nacionalen-park-pirin/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-hoteli-i-restoranti-nyama-da-se-stroyat-v-nacionalen-park-pirin/
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Община Банско започва да разработва устройствен план за ски зоната, който ще 

премине през екологична оценка и оценка за съответствие. Евентуални 

инвестиционни намерения за проекти ще бъдат подлагани на оценки. Планът за 

управление на НП „Пирин“ не подлежи на екологична оценка, защото той само 

променя режими. На оценка обаче подлежат инвестиционните проекти, обясни 

министърът. 

„Търся баланса на различните гледни точки“, каза Димов. Той беше категоричен, че 

развитието на туризма в зоната трябва да бъде балансирано, отговарящо на всички 

екологични европейски и национални норми. 

Територията на ски зоната в Банско е 2% от НП „Пирин“, а за Добринище 0,6%, 

обясни министър Димов. Той отхвърли твърденията, че ще бъдат застроени 48 на сто 

от територията на Националния парк. „Става въпрос единствено за спортна 

инфраструктура“, каза той. 

Европейските директиви дават право за изграждане на съоръжения за спорт в 

парковете, подчерта кметът на Банско Георги Икономов след срещата си с 

министър Нено Димов. Искам ясно да заявя, че като кмет на Банско няма да допусна 

застрояване или презастрояване на планината, увери Икономов. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов ще отговаря на въпроси за НП „Пирин“ на живо чрез 

фейсбук 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-otgovarya-na-vuprosi-

za-np-pirin-na-jivo-chrez-fejsbuk/            

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговаря на въпроси 

на граждани за Национален парк „Пирин“ в един от първите работни дни на новата 

2018 г. (3 януари) посредством жива видео връзка във фейсбук страницата на 

Министерство на околната среда и водите. 
През последните дни в обществото се разпространяват редица неверни твърдения 

за решението на правителството, с което беше прието изменение в плана за 

управление на Национален парк „Пирин“. Според министър Димов блокирането на 

нормалния живот на гражданите не е решение. Затварянето на кръстовища не дава 

отговори. Отговорите се получават в диалог. Затова всички, които имат екологични 

въпроси ще могат да ги зададат на живо чрез фейсбук и да получат отговори. 

Лайфстриймът с министър Димов ще се излъчва на фейсбук страницата на 

Министерство на околната среда и водите https://www.facebook.com/Министерство-

на-околната-среда-и-водите-110785762459069/ на 3 януари от 12 ч. 

 

 

 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-otgovarya-na-vuprosi-za-np-pirin-na-jivo-chrez-fejsbuk/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-otgovarya-na-vuprosi-za-np-pirin-na-jivo-chrez-fejsbuk/
https://www.facebook.com/Министерство-на-околната-среда-и-водите-110785762459069/
https://www.facebook.com/Министерство-на-околната-среда-и-водите-110785762459069/
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Инспекторите са направили 15 проверки за горене на отпадъци в София 

Линк: 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/29/3104878_inspektorite_sa_napravili_15_proverki

_za_gorene_na/             

 
 

Текст: Петнадесет съвместни проверки за контрол върху горенето на замърсяващи 

въздуха отпадъчни материали са направили в София Регионалната инспекция по 

околната среда и водите, Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните 

работи. Това съобщиха от пресцентъра на екоминистерството, откъдето припомнят, 

че акцията започна на 21 декември. 
Вчера и днес да проверени 7 обекта, като в един автосервиз не е имало работни 

листа за генерираните от дейността му отпадъци, отчитат от министерството. За това 

нарушение е предвидена глоба от 15 000 до 50 000 лв. 

Общо от началото на акцията екипите са проверили 9 автосервиза и 6 пункта за 

вторични суровини в районите "Възраждане", "Оборище", "Красна поляна", "Овча 

купел" и "Илинден". Констатирани са 9 нарушения и са съставени 8 акта, като единият 

от тях е за две нарушения. В 7 от проверените обекти не са открити нарушения. 

При две от шест инспектирани площадки за събиране на вторични суровини е 

констатирано незаконно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Глобата за такова 

нарушение е от 15 000 до 50 000 лв. 

Друго драстично нарушение е установено в автосервиз, където нерегламентирано е 

било изгаряно отработено масло. На дружеството е съставен акт, а глобата е от 10 

000 до 50 000 лв. 

При други проверки е установено, че в обекта няма работни листове за 

класификация на отпадъците, за което се предвижда санкция в размер от 5 000 до 

15 000 лв. или за установено изгаряне на пластмаси и кабели - от 1400 до 4000 лв.  

 

 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Затварят 113 общински сметища след решение на ЕК 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/38027-

%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-

%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-

%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%95%D0%9A             

https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/29/3104878_inspektorite_sa_napravili_15_proverki_za_gorene_na/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/29/3104878_inspektorite_sa_napravili_15_proverki_za_gorene_na/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/12/21/3101161_suvmestni_ekipi_zapochvat_da_kontrolirat_goreneto_na/
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
http://www.monitor.bg/a/view/38027-%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-113-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9A
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Текст: 113 общински депа, които не отговарят на европейските екологични 

изисквания трябва да бъдат затворени от днес, съгласно решение на Европейската 

комисия. Промените доведоха до проблеми ситуации на някои места. Такъв е 

случаят в Пазарджик и околността му. Кметът на областния град Тодор Павлов въведе 

бедствено положение в общината, за да отключи средства за извозване на 

отпадъците от града в началото на новата година. Причината е, че новото регионално 

депо е обект на жалби в Комисията за защита на конкуренцията и не може да 

започне работа. Това води създава проблем и в други градове в региона като 

Пещера, Септември и Велинград. От Министерството на околната среда казаха за 

"Хоризонт", че вече са издадени заповедите на районните инспекции по околна 

среда за затварянето на депата. До 31-ви декември са оставали за закриване само 

17 депа на територията на Дупница, Благоевград и Бяла. В тези райони все още не 

са изградени регионалните депа, каквото е изискването на Еврокомисията. За тях 

правителството даде въможност да депонират битовите си отпадъци в съседни 

регионални системи, които отговарят на изискванията до изграждане на техните 

собствени. През 2018-та се очаква да бъдат готови регионалните депа в Благоевград 

и Бяла. Досега от планираните 55 регионални системи за управление на отпадъците, 

са изградени и въведени в експлоатация 51. 
 

 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: В Бяла разследват кражба на кабели 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/v-biala-razsledvat-krazhba-na-kabeli-2069719  

 
 

Текст: В полицията в Бяла е започнато разследване по сигнал за кражба на кабели. 

На 28 декември, в районното управление е постъпил сигнал от служител на 

телекомуникационна компания, че в периода 21-27 декември т.г. в землището на 

Бяла, в поземлен имот близо до пътя към с. Босилковци, след като са направени 

дупки в земята на разстояние от около 2 000 м, чрез неизвестно средство са били 

изтеглени и откраднати медни съобщителни кабели. 
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