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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Експерти на РИОСВ - Монтана установиха, че няма замърсяване на въздуха и водата в района 
на с. Горни Лом  
Регионална лаборатория – Монтана извърши измервания на 2,5 км от мястото на инцидента 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2716                        

  

Текст: В рамките на три часа експерти от Регионална лаборатория - Монтана извършваха измерване с 
газанализатор за определяне на многокомпонетни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации. 
Измерванията са направени на около 2,5 км под мястото на инцидента завод „Миджур” и на около 2 км 
над с. Горни Лом. Резултатите не показват превишаване на алармения праг по показатели серен диоксид 
и азотен диоксид. 
Извършено бе и пробонабиране на проба от повърхностни води на р. Бърза, преминаваща покрай завода 
и през селото. Извършените експресни анализи установиха стойности по показатели рН, температура, 
електропроводимост и разтворен кислород, които са характерни за реката.  
„Няма опасност за населението и наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух и водата в 
района на село Горни Лом“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ - Монтана Любомир Иванов. 
В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев 
азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок. 
МОСВ е в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължи да информира при наличие на 
актуална информация. 
 
 
 
 

Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: Глоби и санкции за близо 380 000 лв наложи РИОСВ – В. Търново за деветмесечието на 2014 г. 
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/544229   

  

Текст: От началото на годината до момента, експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 
планови проверки на 434 обекта от Великотърновска и Габровска области, съобщават от пресцентъра на 
екоинспекцията. През цялата 2013 г. те са били 392, а през 2012-та 404. 
Планираните обекти за контрол през 2014 г. са 596 броя, спрямо 401 обекта за 2013 г. и 419 обекта за 
2012 г. Увеличаването на броя на планираните обекти за проверка през 2014 г. с близо 50% спрямо 2013 г. 
потвърждава основната цел на екипа на РИОСВ – Велико Търново да постигне привеждане на все повече 
обекти в региона в съответствие с изискванията на екологичното законодателство с цел опазване на 
околната среда, категорични са от ведомството. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2716
http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/544229
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До края на септември 2014 г. са съставени 30 акта за установяване на административни нарушения, 
спрямо 25 акта за цялата 2013 г. и 34 акта за 2012 г.  Издадените наказателни постановления за периода 
са 23 броя спрямо 25 за цялата 2013 и 34 за цялата 2012 г. Събраните суми от наложени глоби и санкции 
за деветмесечието са 378 077,30 лв., което също надвишава събраните суми за цялата 2013 г.  - 338 486,79 
лв.  и цялата 2012 г. - 118 763,19 лв.   
Публикуваните данни са обществено достъпни на интернет страницата на РИОСВ и МОСВ, уточняват още 
от контролния орган.  
 
 
 

Източник: pleven.utre.bg 

Заглавие: Какво се случва с новото депо за битови отпадъци край Плевен? 
Първата клетка на новото депо за битови отпадъци край Плевен ще бъде готова в началото на 
2015 г. 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2014/10/02/263793-
kakvo_se_sluchva_s_novoto_depo_za_bitovi_otpadutsi_kray_pleven     

  

Текст: Първата клетка на новото регионално депо за твърди битови отпадъци край Плевен ще бъде 
готова в началото на 2015 г. Това съобщи в пресклуба на БТА кметът проф. Димитър Стойков. Той е 
убеден, че изоставането ще бъде преодоляно и съоръжението ще бъде готово през януари. 
Проблемът в изграждането на депото възникнал при появата на свлачище. Общината осигурила 1,1 
милиона лева собствени средства за укрепване на обекта и строителство на подпорна стена. След това 
получила от екоминистерството 3,5 милиона лева и строителните работи били ускорени. 
"По сметката на общината пристигнаха 4 милиона лева, заявили сме още 7 милиона и се надяваме да ги 
получим", каза Стойков. Той уточни, че ще изградят към депото пречиствателна станция, за да бъде 
пуснато в експлоатация. Общината вече е внесла готов проект за рекултивация на старото сметище на 
Плевен, който е на стойност 11 милиона лева. "Ако не бъде извършена тази дейност, ще трябва да 
плащаме непосилни санкции", коментира Стойков. 
Той изрази надежда, че бъдещото правителство ще осигури изпълнението на този проект с остатъчни 
средства от екопрограми и фондове на екоминистерството, за да не се стигне до глоби, предава БТА. 

 

 
 
 
Източник: mont-press.com 
 
Заглавие: Правят ток от биологични отпадъци край Добри дол 
 

Линк: http://www.mont-
press.com/index.php?issue=732014&kind=&article=38525&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2073(
2205),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%202%20-
%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202014%20%D0%B3.                   

http://www.pleven.utre.bg/2014/10/02/263793-kakvo_se_sluchva_s_novoto_depo_za_bitovi_otpadutsi_kray_pleven
http://www.pleven.utre.bg/2014/10/02/263793-kakvo_se_sluchva_s_novoto_depo_za_bitovi_otpadutsi_kray_pleven
http://www.mont-press.com/index.php?issue=732014&kind=&article=38525&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2073(2205),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%202%20-%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=732014&kind=&article=38525&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2073(2205),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%202%20-%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=732014&kind=&article=38525&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2073(2205),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%202%20-%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=732014&kind=&article=38525&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2073(2205),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%202%20-%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202014%20%D0%B3
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Текст: Инсталация за производство на биогаз и електричество от кравешки тор започна работа край 
Добри дол. Съоръженията преработват по 240 тона на денонощие и произвеждат по 1,5 мегаватчаса 
електроенергия, която се продава на НЕК 
Новата биоцентрала е изградена от италианска фирма. Намира се в района на кравефермата на 
бизнесмена Димитър Зоров, където се отглеждат 3000 говеда. Токът, който произвежда инсталацията, 
може да захранва 30 хиляди домакинства, а с остатъците от преработката се наторяват земеделските 
площи в района. 
Съоръжението е изключително модерно, отговаря на всички стандарти и се нарежда в топ 3 на 
инсталации от този тип в Европа. В изграждането му са инвестирани 15 милиона лева. С построяването на 
биоцентралата е решен и проблемът с депонирането на тоновете животински отпадъци, които 
ежедневно се изхвърлят от фермата. Освен това във въздуха не се отделят вредни емисии, а добитата 
енергия е изключително екологична или както е по-популярното название зелена. Петима души, 
включително и специалисти, обслужват инсталацията с нова система за производство на биогаз от 
животинска тор. 
 
 

Източник: faragency.bg 
 
Заглавие: Община Айтос в състава на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/obshtina-aytos-v-sastava-na-regionalnoto-sdruzhenie-za-upravlenie-na-
otpadatsite/#.VC5DXmd_t6E                    

  

Текст: Общинският съвет даде съгласие за участие на Община Айтос в „Регионално Сдружение за 
управление на отпадъците – Регион Бургас", учредено от общините в Регион Бургас. Сдружението 
изпълнява проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, 
финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Съветът одобри и проекта за устав на 
Сдружението. 
Проектът включва изграждане на първата клетка от Регионалното депо за отпадъци „Братово – Запад”, 
довеждаща и площадкова инфраструктура, съоръжения за третиране, рециклиране и открито 
компостиране на отпадъци, доставка на машини и оборудване, както и две претоварни станции за 
отпадъци в общините Несебър и Карнобат.  
С изпълнение на проекта ще се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното 
обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, с 
което ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, 
националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление 
дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 
 

http://faragency.bg/bg/obshtina-aytos-v-sastava-na-regionalnoto-sdruzhenie-za-upravlenie-na-otpadatsite/#.VC5DXmd_t6E
http://faragency.bg/bg/obshtina-aytos-v-sastava-na-regionalnoto-sdruzhenie-za-upravlenie-na-otpadatsite/#.VC5DXmd_t6E
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Условни присъди за крадци на метал 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1334558                     

  

Текст: Трима души от село Въглен бяха осъдени от Районен съд – Варна за кражба на метални вещи от 
частен имот.  32-годишният Р. Иванов, 21-годишният В. Йорданов и 56-годишният Д. Митев получиха 
условни наказания от по 6 месеца лишаване от свобода, отложени с 3 години изпитателен срок. И 
тримата подсъдими са неосъждани до момента. Наказанието бе наложено по силата на постигнато в 
съдебна зала споразумение. 
Тримата били безработни и за да си набавят средства, решили да разбият метален фургон без колела, 
поставен в рядко обитаван недвижим имот в селото. Вечерта на 3 февруари миналата година тримата, в 
изпълнение на замисленото, взели кирка, специален ключ и чук и отишли на мястото. С помощта на 
техническите средства те успели да откачат от фургона метална бутилка за въздух и ходовата му част, 
съдържаща ресори и мостове с главини. 
На сутринта под предлог, че са събрали голямо количество метални отпадъци, подсъдимите помолили 
техен познат да ги откара до пункт за вторични суровини и предали там общо 269 кг. старо желязо. 
Получената сума от 99 лева тримата разпределили помежду си. Впоследствие след подаден сигнал от 
пострадалия собственик извършителите били разкрити по данните от договора за покупко-продажба в 
пункта. 
Инкриминираните вещи са оценени на общата стойност 292 лева. Към момента причинените 
имуществени вреди са възстановени. Съдебният акт е окончателен. 

 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 
Заглавие: Полицейска акция не установи нарушения 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/politseyska-aktsiya-ne-ustanovi-narusheniya/                       

  

Текст: Вчера от 16 до 22 часа на територията на врачанските села Паволче, Челопек, Згориград, Лиляче, 
Бели извор и Власатица е била проведена специализирана полицейска операция за противодействие на 
престъпленията против собствеността, взломни и домови кражби,търговия с крадени вещи и други 
престъпления. Проверени са 12 автомобила, 5 питейни заведения, 3 заложни къщи, 3 пункта за 
изкупуване на черни и цветни метали. Не са били констатирани нарушения. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1334558
http://m.tribali.info/bg/politseyska-aktsiya-ne-ustanovi-narusheniya/

