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Източник: Монитор 

 

Заглавие:  11 фирми и 2-ма граждани глобени от РИОСВ-Пазарджик 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/11-firmi-i-2-ma-grajdani-globeni-ot-riosv-

pazardjik-202618 

 

 
 

Текст:  11 фирми и 2-ма граждани са били санкционирани от пазарджишката 

Регионална инспекция за околната среда и водите, чиито специалисти през март 

и април 2020 г. извършиха 47 проверки в 31 обекта. Връчени са 5 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки и са 

съставени 13акта. 

 

За неизпълнение на условие от комплексно разрешително е съставен акт по 

Закона за опазване на околната среда на „Ди Ес Смит България”АД, както и на 

„Карскат”ЕООД (също по ЗООС), за неуведомяване на най-ранен етап на 

РИОСВ за инвестиционно намерение – разширение на основната дейност. 

 



По Закона за управление на отпадъците са съставени девет акта – два на 

„Ресайкъл компани” ЕООД - за неизпълнение на условия от регистрационен 

документ, на „Екоинвестмънт” ЕООД - за неизпълнение на условия от 

разрешително за дейности с отпадъци, на „Пром Агро Трейд 68” ЕООД и на „Би 

Транс 2018” ЕООД, също за неизпълнение на условия от разрешително за 

дейности с отпадъци, на „Карскат” ЕООД за извършване на дейности с отпадъци 

без разрешително, на „Кабакчиев” ЕООД за нерегламентирано третиране на 

отпадъци. Още два акта са съставени на физически лица, за същото нарушение 

- нерегламентирано третиране на отпадъци. 

 

По Закона за водите е съставен акт за установено административно нарушение 

–заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо ИЕО, поставени в 

разрешителното за заустване на „Каучук” АД. 

 

Съставен е акт и на „Ресайкъл компани” ЕООД - за разширяване на дейността в 

имоти, за които не е проведена процедура по Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик, през м. март и м. април 

са почистени от битови и строителни отпадъци – частен имот в с. Говедаре, общ. 

Пазарджик, еко пътека в м. „Огледалото”, близо до гр. Стрелча, новообразувано 

сметище в покрайнините на с. Дюлево и нерегламентирано сметище в района 

след кръстовището за гр. Брацигово и с. Капитан Димитриево, в посока гр. 

Пещера.   За периода са предприети действия по 19 сигнала и една жалба, 

съобщиха още от екоинспекцията в Пазарджик. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Община Каварна стартира кампания за събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101276774/sabira 

 

 
 

Тест: Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се 

проведе на 18 май, понеделник, в Каварна, съобщават от кметството. 

Организатори са Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД. 

Мобилният събирателен пункт ще работи от 10 до 16 часа на паркинга срещу 

бившата административна сграда на общината на ул. „Добротица“ № 50. 

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

Живак и живаксъдържащи уреди – живак, живачни термометри и други, 

Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и 

разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, 

Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, 

белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, 

https://bnr.bg/varna/post/101276774/sabira


основи, реактиви, химикали, празни опаковки, обозначени със символите за 

опасност, фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок. 

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19. 

 

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци 

създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава 

нормалната експлоатация на депата за отпадъци, посочват от Община Каварна. 

От там призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и 

да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Португалия спира вноса на боклук до края на годината 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101277053/portugalia-spira-vnosa-na-bokluk-do-kraa-na-

godinata 

 

 
 

Текст: Португалия спря вноса на боклук до края на 2020 година, за да защити 

капацитета на сметищата си, предаде „Ройтерс“.  

Страната обикновено привлича големи количества отпадъци от други 

европейски държави заради ниските си такси за депониране.  

 

Решението има за цел да осигури капацитета за собствени нужди на 

съоръженията за обработка на отпадъците, пише в правителствено изявление. 

 Португалия вече е блокирала приема на 246 хиляди тона боклук от чужбина от 

началото на годината и няма да допуска нов внос.Близо 330 хиляди тона вносни 

отпадъци, включително опасни субстанции, са пристигнали в страната през 2018 

година. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: 150 чувала с боклук по-малко на яз. Тича 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101277226/150-chuvala-s-bokluk-po-malko-na-az-

ticha 

 

 
 

Текст:   Близо 150 чувала с отпадъци бяха събрани днес от бреговете на язовир 

"Тича" в района на село Ловец. В акцията, организирана от доброволци, се 



включиха около 40 души от Шумен, Велики Преслав и Търговище, каза за Радио 

Шумен един от инициаторите Боян Ганчев. Със съдействието на кмета на община 

Върбица Мердин Байрям боклуците вече са извозени. Припомням, че миналата 

неделя активистите събраха над 100 чувала с отпадъци и от залива Кьолмен - 

Маломир.  

 

 

"Сега очакваме рибарите да пазят язовира и бреговете му чисти", каза още Боян 

Ганчев.  

 

Доброволците са готови да организират и нова акция по почистване, ако получат 

сигнали за замърсени участъци около водоема. 

 
Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Кварталите, в които живеем - заринати с боклуци и висящи кабели 

 

Граждани сигнализират платформата на Helpbook за нередности 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/193511-kvartalite-v-koito-zhiveem-

zarinati-s-boklutsi-i-visyashti-kabeli-nad-glavite 

 

 
 

Текст:   От платформата на Helpbook.info ще ви запознаем със сигнал от район 

"Младост" за заринати площи до новопостроена сграда с всевъзможни 

отпадъци. 

 

От снимките става ясно, че повечето са строителни, но не липсват и битови, както 

и камара изсечени клони. В същия район е заснет сметосъбиращ съд, който се 

нуждае от подмяна. 

 

Минувач ни изпрати и снимки от фасадата на сграда в централната част на 

столицата, на които се виждат множество кабели, които висят над главите на 

преминаващите. Авторът на сигнала алармира столичния инспекторат да се 

прецени доколко са опасни кабелите, а според него със сигурност са грозна 

гледка. 

 

 


