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Източник: ruseinfo.net 
 
Заглавие: РИОСВ - Русе: По график се осъществяват проверките на площадки за третиране на 
отпадъци в трите области 
 
Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
През периода 24-28 юни 2013 г., експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 32 обекта от 
контролираната територия, от които: по компонент „Води” – 2 бр.; по компонент „Биологично 
разнообразие” – 6 бр.; по фактор „Отпадъци” – 6 бр.; За периода са извършени 14 извънредни проверки. 
Проверки за спазване условията на Комплексните разрешителни са осъществени проверки на „Мегахим” 
АД и „Полисан” АД. 
За спазване на екологичното законодателство са дадени 16 предписания. 
Осъществени са 8 съвместните проверки с представители на Областна дирекция по безопасност на 
храните за условията, в които се съхраняват лечебните растения в билкозаготвителни пунктове в 
областите Силистра и Разград. Не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения. По график 
се осъществяват проверките на площадки за третиране на отпадъци в трите области. 
През изтеклата седмица са извършени проверки по 3 сигнала на граждани. Експертите са констатирали, 
че сигналите са основателни. 
За периода 24-28 са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения по Закона за 
управление на отпадъците. 
За периода не са издавани наказателни постановления. 

 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Започва изпълнението на проект за справяне с отпадъците в морската среда 
 
Линк: 
 

 

http://www.ruseinfo.net/news_115430.html
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/07/04/2095170_zapochva_izpulnenieto_na_proekt_za_spraviane_s/
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Текст:  
 
Днес и утре във Варна и в Бургас ще се проведат работни среща за идентифициране на причините за 
генерирането на отпадъци в морската среда по Черноморието. Целта на срещите е да се съберат 
мненията и оценките на експерти, природозащитници, институции, местни власти и други 
заинтересовани страни относно набиращия популярност проблем. 
Срещите са част от международен изследователски проект на Европейската комисия CLEANSEA ("За чиста 
европейска морска среда чрез научни доказателства, иновативни решения и добро управление"), който 
цели да се ангажират ключовите заинтересовани страни в отговор на въпроса какво причинява морските 
отпадъци и да очертае мерки за по-добро управление и политики за постигане на добър екологичен 
статус на Черно море. 
Фокус на срещите ще бъдат както социално-икономическите фактори за замърсяване на морските води, 
така и тези свързани със законодателството и неговото прилагане. Участниците в срещата ще споделят 
своя опит и познания в областта и ще стигнат до общи заключения, които да бъдат използвани от екипа 
на проекти в последващия анализ и предлагането на конкретни мерки. 
Замърсяването на крайбрежните ивици и морските води в резултат на човешката дейност е един от 
проблемите, на който се обръща все по-голямо внимание от страна на международната общност по 
опазване на околната среда. Хиляди тонове опаковки, метали, корабно оборудване и други отпадъци се 
изхвърлят без контрол в реките и моретата всяка година. Множество научни изследвания доказват 
негативното въздействие на постоянно нарастващите количества отпадъци не само върху морските 
видове, но и върху икономическото състояние и устойчивото развитие на крайбрежните общности. 
 

 


