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Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие: 12 проверки на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци са извършени 
през април в Пазарджишко 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
През месец април в област Пазарджик са извършени общо 12 проверки на инсталации и 
съоръжения за третиране на отпадъци от експерти на Регионалната инспекция по околната 
среда и водите, каза за Радио „Фокус” Пазарджик Цветана Чочева от инспекцията. В резултат на 
проверките са дадени 8 предписания. 3 са били плановите проверки с дадени 4 предписания, а 
след 6 извънредни проверки за последващ контрол са дадени 1 предписание за почистване на 
замърсен терен в град Пещера, 1 - за предаване на излезли от употреба моторни превозни 
средства, намиращи се в местност в село Семчиново, както и 3 предписания за представяне на 
документ по Закона за управление на отпадъците. 
 
Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Одобрена е екооценката за демонтаж на радиоактивно оборудване от малките 
реактори 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=665269%AE=1
http://www.mediapool.bg/%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-news206394.html
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Министерството на околната среда и водите е дало положителна оценка на доклада по Оценка и 
въздействие на околната среда (ОВОС) на проекта за демонтаж на радиоактивното оборудване 
от спрените I до IV блок на АЕЦ “Козлодуй“. Това съобщиха от Държавното предприятие 
“Радиоактивни отпадъци“ (ДПРАО), което изпълнява проекта по извеждане от експлоатация на 
четирите затворени реактора ВВЕР-440. 
В момента предприятието работи по премахването на неядрената част от съоръженията. След 
редица проверки металите се продават за скрап, а годното оборудване се продава на кандидат-
купувачи. Екооценката, която ще позволи демонтажа и на оборудването от реакторното 
отделение, ще бъде обсъдена с жителите на общините Козлодуй и Мизия. 
Датите и часовете на публичните обсъждания в двете общини ще бъдат публикувани на сайта на 
ДПРАО (www.dprao.bg) най-малко 30 дни по-рано. На тези обсъждания могат да присъстват 
всички заинтересовани страни. 
Съгласно изискванията на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, докладът ще бъде 
изпратен на съседна Румъния. При заявен интерес от страна на румънски граждани, те ще могат 
да участват в обществените обсъждания в България или ДПРАО ще организира отделни дискусии 
на румънска територия. 
 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Частна фирма реже за скрап огромни тръби за напояване, прокуратурата нехае 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Това не е нарушение, това е престъпление, коментираха хората от Димитровградското село 
Горски извор. Те питат кой разреши на багерите на фирма „Стоманени тръби Велинов” да 
навлязат в нивите им и да унищожават земята само и само да изровят тръбите за напояване. 
Оказва се, че фирмата е сключила договор с „Напоителни системи” АД – Хасково за тази своя 
дейност. Кметът на селото Янко Янев е повече от бесен Как може, пита той, нещо което хората са 
създавали години наред, сега да се унищожава по такъв безотговорен начин. Хората в другите 
страни създават напоителни полета, ние ровим здравите тръби за скрап. 
Тръбите могат да служат за напояване най-малко още сто години, кой идиот реши да ги нареже 
и да ги продаде за старо желязо, питат хората от селото. Сега те наистина няма да могат да 

http://www.blitz.bg/news/article/199833
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напояват нивите си. Георги Пеев, шефът на „Напоителни системи” беше категоричен, че всичко 
се решава на централно ниво. Там се били сключвали договорите с фирмата, която ще изравя 
тръбите и с онази, която ще ги изкупува. Багерите обаче до сега са съсипали близо сто декара от 
нивите на земеделския производител Николай Николов от селото. Такива унищожителни 
действия са направо за прокуратурата, категоричен е той, само че не тези, които вадят тръбите, а 
тези, които са им разрешили. Как сега ще ми възстановят щетите, които ми причиниха…Отговор 
на въпроса на земеделеца няма. 
На другия край на селото тръбите се режат на парчета и заминават за скрап. Плодородните 
полета на Горски извор вече са обречени. Едва ли някой ще започне отново да изгражда 
напоителни системи, като тези, които някой решил, че трябва да се унищожават. Но в България е 
така, коментираха хората от селото, тези отгоре са решили да ни довършат. 
 
 
 
 


