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Източник: dariknews.bg  
 

Заглавие: РИОСВ-Шумен със 170 проверки и наложени санкции за 21 500 лв. за месец 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1465613                                   
 

 

Текст: 170 обектa в Шуменска и Търговищка област са проверили екоинспекторите от РИОСВ през месец 
юни. 143 от проверките са планирани, а 27 извънредни. 19 от извънредните проверки са по сигнали на 
„зелен" телефон или по жалби за замърсяване на компонентите на околната среда. 
За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 129 
предписания и са съставени 8 наказателни постановления и два акта за административни нарушения. 
Наложените санкции са на обща стойност 21 500 лв. 
В Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки - с. Баня, общ. Несебър са 
изпратени 8 шипобедрени костенурки, а в Спасителен център за диви животни „Диви балкани"- Стара 
Загора две птици от вида бял щъркел. 
 
  
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Депото за отпадъци във Въглен готово до октомври  
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=294483     
                          

 

Текст: До 30 октомври трябва да приключи изграждането на първата клетка за обработка на отпадъци в 
село Въглен край Аксаково. Срокът за реализацията на проекта, по който Варна, Аксаково и Белослав ще 
получат европейски пари бе удължен с допълнително споразумение от 10 юни тази година. Това обясни 
ръководителят на проекта, стартирал през февруари 2013 година Петранка Стоянова, предаде репортер 
на Moreto.net. 
Новата площадка е на площ от 52 дка, а капацитетът й ще е за 402 000 тона отпадъци за период от пет 
години със срок на експлоатация до 2020 година. В регионалната система ще се изградят инсталация за 
компостиране на зелени отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова 
инфраструктура, пътища, водоснабдяване и електроснабдяване, пречиствателна станция за отпадни води. 
Ще има също контейнери за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства, като 
луминисцентни лампи, батерии, акумулатори. 
По реализацията на проекта ще бъдат доставени четири сметоизвозващи машини с инициали само за 
зелени отпадъци и декоративна и храстова растителност. Два от тъмно зелените камиони ще се използват 
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във Варна, а останалите две ще бъдат в Белослав и в Аксаково. Плановете са строителните отпадъци да се 
преработват и да могат да се превръщат в ресурс за строителството, ще се преработва и компост, който 
впоследствие евентуално ще се продава или ще се предоставя безвъзмездно. 
Проектът за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна трябваше 
да приключи до края на декември 2014 година, но поради множество обжалвания и други причини 
реализацията му се забави. За три години са отчуждени 230 дка за изграждането на бъдещата система. 
Общата стойност на проекта е над 28, 2 милиона лева, като безвъзмездната помощ от Европа е в размер 
на 23, 110 млн. лева. Те са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ чрез Европейския фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз. Близо 3, 5 млн. лева пък са от национално съфинансиране. 
Трите партниращи си общини по проекта – Варна, Белослав и Аксаково трябваше да осигурят общо 5,128 
млн. лева. 
 
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Новата инсталация за отпадъци ще застраши и ресурсите на софиянци 
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/617351                             
 

 

Текст: Едно от най-големите безумия, които ще се случат при откриване на завода за отпадъци в София е, 
че от него ще излиза огромното количество модифицирано гориво или както още му казват RDF, каза 
пред София Topnovini.bg Евгения Ташева от екологичното сдружение „За Земята” във връзка с утрешните 
обществени обсъждания в район "Сердика" и район "Искър" на доклада за оценка на „Изграждане на 
инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”. В този 
завод ще се извършва и изсушаването на органичните отпадъци, така че да могат да бъдат изгаряни в 
топлофикация, което е безумно, защото е разхищение на ресурси и ще се вдигнат разходите за битови 
отпадъци на софиянци, коментира Ташева. Ако се изгради подобно съоръжение за рециклиране, каквото 
се предвижда, ще означава, че след 20 години столичани ще продължават да хранят тази инсталация за 
изгаряне на отпадъци, защото тя не може да работи ефективно под планирания си капацитет. Това от 
своя страна означава, че не може да се уреди висок процент на рециклиране, тъй като нещата, които 
могат да горят добре, са тези, които могат да се рециклират – различните видове пластмаси, картони, 
хартиите. От 2005 г. чак сега се говори за изгарянето на отпадъците на София и това не е много приемлив 
вариант, тъй като в момента количеството рециклиране в София е толкова ниско, че означава при 
изпращане на 180 хил. тона годишно отпадъци за изгаряне , какъвто е проекта, излиза, че изпращаме 
повече от половината от генерираните за София. Това е разхищение на ресурси, отбеляза Ташева. 
Гражданите ще плащат скъпо както за завода за отпадъци, така и за изгарянето на тези отпадъци в 
„Топлофикация София”, но освен това ще повлияе и върху човешкото здраве и околната среда, коментира 
последствията от изграждането на инсталацията тя. Ташева определи и вредите за човешкото здраве, 
като отбеляза, че при операцията за изгарянето излизат ултрафини прахови частици, които са най-
вредните за човека. Повишеното им ниво води не само до респираторни заболявания, но и до всякакви 
други, включително онкологични. При всеки процес на изгаряне на смесени битови отпадъци се 
формират и силно токсични вещества, защото дори те да отидат във филтъра при изгарянето, този филтър 
също трябва да отиде някъде след това, заяви опасенията си експертът. "Изгарянето на RDF в инсталации 
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със скара генерира технологични отпадъци под формата на дънна пепел, котелна пепел и летяща пепел. 
Котелната пепел и летящата пепел заедно представляват около 4.5-5.5%. от RDF. Тази фракция се 
класифицира като опасен отпадък и трябва да се депонира в депа за опасни отпадъци", е цитат от 
Оценката на въздействието върху околната среда. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: 3 000 лева глоба за кмета на Опака за непочистени сметища 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100577650/shumenskata-eko-inspekcia-globi-s-3-000-leva-kmeta-na-
opaka 
                          

 

Текст: 3000 лева глоба наложи Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен на кмета на 
Опака Лютфи Реянов. Санкцията е за това, че не е организирал почистване на незаконни сметища и е 
допуснал замърсяване с отпадъци на дерета около населени места в общината. През миналия месец еко 
експертите са установили неизпълнение на условията в комплексното разрешително на новопазарската 
фирма „Ново стъкло”, заради което дружеството е санкционирано с 10 000 лева. Глоба от 2 000 лв. е 
наложена и на БКС - Търговище, тъй като в отпадъчните води от регионалното депо е допуснато 
превишение на нормите на вредни вещества. При проверка в шуменското дружество „Лавена” 
експертите установили, че в продължение на две години не са правени собствени измервания на 
параметрите на котлите. Дружеството е глобено за нарушението. Общо за юни от еко инспекцията в 
Шумен са наложили санкции за 21 500 лева. Проверени са 170 обектa  в Шуменска и Търговищка област, 
като 19 от проверките са по сигнали на граждани. От службата допълват, че през юни са спасени осем 
шипобедрени костенурки, които са изпратени в Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни 
костенурки в село Баня, а в Спасителния център за диви животни „Диви балкани” в Стара Загора са 
изпратени два бели щъркела. 

 
Източник: pik.bg 
 
Заглавие: Свиха 700 метра кабел 
 

Линк: http://pik.bg/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-700-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-news361616.html  
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Текст: 700 метра телефонен кабел са откраднати в землището на село Просторно – съобщават от ОДМВР-
Разград. 
Това е станало между 19 юни и 6 юли. Неизвестни разкопали района и отмъкнали кабела, собственост та 
„БТК“ ЕАД-София. 
По случая е образувано досъдебно производство.  
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