
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 7 октомври 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Парламентът прие на първо четене промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3750 
 

 
 

Текст: Парламентът единодушно прие промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С тях се 
актуализират принудителните административни мерки, глобите и имуществените санкции и се въвеждат 
такива за кметове и длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по общинските програми за 
подобряване качеството на въздуха. За неразработването на такива програми кметовете ще бъдат 
наказват със санкции от 2000 до 5000 лв., а случаите, в които длъжностни лица или кметове не 
изпълняват задълженията си, ще бъдат наказвани с глоба до 5000 лева. 
Промените дават възможност на общинските съвети и кметовете да определят зони с ниски емисии на 
вредни вещества, например да обособяват части от града, в които да се ограничи  движението на 
моторни превозни средства с ниска еврокатегоризация,  или да се ограничи употребата на силно 
замърсяващи горива за битово отопление. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева каза пред депутатите, че към момента е 
налице положителна тенденция за намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма и 
средногодишната концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух.  „С оглед запазване на 
тенденцията, се осигуряват средства и по Оперативна програма „Околна среда“ за подпомагане на 
общините при реализация на конкретни мерки от техните общински програми”, добави министърът. 
Един от очакваните резултати от прилагането на промените в Закона е свързан с хармонизирането и 
привеждането на националното законодателство в съответствие с европейското и с актуализирането и 
прецизирането на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници. 
 
 
Източник: agencia.bg 
 

Заглавие: 11 се жалят от шум и миризми на РИОСВ – Благоевград 
 

Линк: http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/14218-11-
%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D1%83%D0%BC-
%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 
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Текст:  11  проверки по постъпили жалби и сигнали са извършили инспекторите от РИОСВ-Благоевград. В 
инспекцията е  постъпила жалба относно шум от дробилна машина към инсталация за производство на 
пелети. Екоинспекторите са извършили проверка на „Пеллегуд“ ЕООД, с. Крупник. В момента на 
проверката инсталацията за производство на пелети не работи, поради повреда на пелет пресата. 
Констатирано е, че дробилката е разположена на открито и шумозащитният кожух е свален, за 
изграждането на който е било дадено предписание при предходна проверка. На дружеството е дадено 
предписание за обезшумяване на дробилката, чрез изграждане на помещение с шумоизолационен 
материал, в срок до 30.10.2015.  
Във връзка с постъпила в МОСВ и препратена до РИОСВ – Благоевград жалба от жители на гр. Гоце 
Делчев, относно излъчване на шум в околната среда от мелница за мелене на пластмасови отпадъци, е 
извършена проверка ЕТ „ Димитър Христов- Нети“, гр. Гоце Делчев - площадка за събиране и третиране 
на отпадъци. Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на излъчвания от обекта шум, 
по измерителен контур и в четири измерителни точки - места на въздействие. Измерванията показват 
спазване на граничните стойности за еквивалентни нива на шум. Констатирано е, че обекта не е въведен в 
експлоатация. На дружеството е дадено предписание да не извършва производствена дейност до 
въвеждане на обекта в експлоатация. 
Във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон, относно усетени миризми в нощните часове на 
24.09.2015 г., същия ден е извършена проверка от експерти от РИОСВ- Благоевград на „Росима Чаркол“ 
ООД, гр. Благоевград. Дружеството експлоатира инсталация за производство на дървени въглища в 
затворена пещна система. По време на проверката на 24.09.2015 г. в 15.00 часа е извършено изваждане 
на реторта от инсталацията, при което не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества 
извън халето и извън границите на производствената площадка. Не е констатирано нарушение в 
технологичния процес, което да води до отделяне на интензивно миришещи вещества. 
По постъпила жалба от жители на с. Гърмен, относно замърсяване с пушек, дим, трици и талаж, е 
извършена проверка на дърводелски цех в с. Гърмен, експлоатиран от „Темелков Къмпани“ ООД, гр. 
София. Констатирано е, че на обекта са инсталирани два котела, захранващи с топъл въздух две сушилни 
камери. Видимо височината на двата комина към котлите не превишава височината на най-близките 
жилищни сгради, в радиус под 50 м от обекта. При проверката не е представена техническа 
документация за котлите. На територията на дърводелския цех, около производствените помещения, 
както и по дворовете и терасите на най-близките жилищни сгради, са отложени с трици, въздухът е 
видимо запрашен. Констатирано е, че аспирационната система в цеха е недостатъчна - около машините 
има натрупани трици. Дружеството не е извършило класификация на образуваните от дейността му 
отпадъци и не притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци. На дружеството са дадени 
предписания до 30.10.2015 г. да представи в РИОСВ – Благоевград работни листове за класификация на 
отпадъците, заявление за издаване на регистрационен документ по реда на ЗУО и техническа 
документация на котлите. До 30.10.2015 г. Темелков Къмпани“ ООД трябва да ограничи емисиите на 
прахообразни вещества и да се повиши височината на комините до ниво не по-малко от 5 метра над 
височината на най-високата обитавана сграда. При неизпълнение на предписанията ще бъдат предприети 
административно- наказателни мерки.  
  
 
Източник: izvestnik.info 
 

Заглавие: СТУДЕНТИ СЪТВОРЯВАТ ДИМИТРОВГРАД В ТВОРБИ ОТ СКРАП 
 

Линк: http://izvestnik.info/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
%D0%B2-%D1%82/  
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Текст:  Шестима студенти ще сътворят скулптури от скрап и други материали, вписвайки в тях 
впечатления от Димитровград. Петима от тях са от Национална художествена академия – София, 
специалност „Метал“, един – от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, 
който е от Димитровград. 
Младите творци бяха представени днес в Художествена галерия „Петко Чурчулиев“, от нейния уредник 
Антоанета Станчева. Те ще участват в малък симпозиум по скулптура, под надслов: „Неща премълчавани, 
неказани думи“. Проектът е финансиран по програма „Дебюти“, на Национален фонд „Култура“, към 
Министерството, с подкрепата на Община Димитровград. 
Ще работим в пълна свобода. В творбите ще вплетем преките си впечатления от Димитровград, както и 
исторически факти за града. Тепърва изчистваме идеите си, както и допълнителните материали, които ще 
ползваме, споделиха студентите. 
Те ще творят до 13 октомври. На следващия ден, с техните пластики, ще бъде открита изложба, като 
предстои уточняване на мястото, в обособена градска среда. 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: "Биовет" ще прави ток от биомаса Копирано 
  
Линк: http://www.standartnews.com/biznes-kompanii/biovet_shte_pravi_tok_ot_biomasa-303780.html  
 

  
 

Текст: "Биовет" планира да изгради нова инсталация за производство на ток от отпадъци, каза Добромир 
Филипов, оперативен директор на завода в Разград. Компанията, собственост на "Хювефарма", е водещ 
европейски производител на фуражни добавки, субстанции и лекарства за лечение на животните. 
"Биовет" произвежда и субстанции за хуманната медицина и ензими. Освен завода в Разград, "Биовет" 
оперира и в Пещера и Ботевград, разполага с производствени мощности и в Македония. 
Драгомир Филипов поясни, че в момента новата инсталация се проектира в завода. Тя ще оползотворява 
отпадъците от производството, като помощни материали и биомаса, останала след извличане на 
субстанциите. Досега тези отпадъци са били изпращани в депо, за което отговаря компанията. Очаква се 
новото съоръжение да заработи до средата на 2016 г. 
Новото проектиране на горивната инсталация започва заради промени в законодателството. 
Съоръжението ще произвежда ток и топлинна енергия, които ще се използват в цеховете. Те обаче ще 
бъдат в малки количества спрямо нуждите на енергоемкото производство, обясни Добромир Филипов. 
Занапред компанията има стимул да произвежда и ваксини за хуманната и ветеринарната медицина. 
Проектът е в много ранна фаза, уточни Теменуга Газдова, управител на "Биовет" - клон Разград. "Нуждите 
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на пазара ни подтикват да развиваме определен вид дейности, а още по-добре е, когато изпреварваме 
тези нужди. Ако инвестицията се реализира, това най-вероятно ще е в Разград", обясни тя. 
Над 90% от продукцията на "Биовет" е за износ, а компанията покрива около 30% от нуждите на 
българския пазар от произвежданите от нея продукти. Плановете за бъдещи мощности са свързани 
основно с производството в Разград, тъй като предприятието там е с най-голяма площ - 900 дка, което 
позволява строителството на инфраструктура и допълнителни сгради. 
 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.bg 
 

Заглавие: Камионът се развали и… паркингът стана депо за строителни отпадъци! 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.bg/2015/10/blog-post_93.html 
 

  
 

Текст: Камион на строителна фирма се развали и строителните отпадъци бяха изсипани на паркинг пред 
блок на улица „Драва" в Кърджали. 
„От две седмици имаме проблем с тези строители, които всеки ден ни изненадват с „умни творения". 
След като изсипаха боклука от строежа, ни обясниха, че камионът се развалил и нямало какво друго да 
правят. Не могат да го извозят, но за тях не е проблем паркингът да се превърне в боклукчийска 
площадка", оплакват се жителите от блока. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: На 12 октомври ще бъде открито новото депо за твърди битови отпадъци в Перник 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1180354  
 

  
 

Текст: На 12 октомври в Перник официално ще бъде открито новото депо за твърди битови отпадъци, 
съобщиха от общината. Утре ще се състои информационен ден за представяне на проекта, по който е 
реализирано строителството.  
Регионалната система за управление на отпадъци в Перник се финансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Общият 
бюджет на проекта е 21 467 427, 26 лв.  
Депото е разположено на 140 дка върху терен, където се е помещавало най-старото сметище на Перник в 
местността "Чокладиновец" в землището на с. Люлин. След предварително третиране и обезвреждане 
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отпадъкът ще бъде силно минимизиран. Депото ще обслужва шестте общини на територията на 
Пернишка област със 170 населени места и 133 001 души население, които генерират 46 000 тона 
отпадъци годишно. 
 
 
Източник: agencia.bg 
 

Заглавие: Екоинспектори глобиха с по 3 бона кметове от Пиринско за незаконни сметища. 
 

Линк: http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/14216-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE-3-
%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0   
  

 

Текст: 77 проверки на 59 обекта извършиха инспекторите от Регионалната инспекция по околна среда и 
водите в Благоевград през септември. Съставени са 3 акта за административно нарушение и 5 
наказателни постановления в размер на 14 000 лв. Съставените актова са на ЕТ „Векир - Радка Бележкова“ 
с. Годлево, община Разлог за обект “Предприятие за преработка на мляко” - не извършва собствен 
мониторинг на заустваните отпадъчни води, на кмета на Гърмен Минка Капитанова за неизпълнение на 
дадено предписание, както и на Община Якоруда. 
5 –те наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. са на кметовете на Разлог - Красимир 
Герчев, на община Кресна - Илиян Кръстев, на Сандански - Андон Тотев, на Струмяни - Емил Илиев, които 
са глобени по 3 000 лв. за това, че не са предотвратили на територията на общината изхвърляне на 
отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, и не са организирали 
почистването им. 
2 бона е санкционирана и фирма „ЮРО ДИЙЛ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за неизпълнение на предписание, 
дадено по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, изразяващо 
се в това, че дружеството не е преместило склада за съхранение на употребяваните на обекта химикали, в 
съответствие с изискванията. 
Две фирми са глобени за превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах”. 648 лв. е 
отнесла фирма „Съни- тера 2007“ АД, както и месечна санкция в размер на 50 лева на „Мултитруп“ ООД, 
гр. Петрич за превишаване на нормата за допустими емисии по показател „прах. 
 
 
Източник: pochivka.com 
 

Заглавие: Топ 10 на най-мръсните градове по цял свят 
 

Линк: http://pochivka.com/n19-64231-
%D0%A2%D0%BE%D0%BF_10_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
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%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%
D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D1%8F%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82   
 

  
 

Текст: През 2015-та проблемът със замърсяването на въздуха и околната среда е актуален повече от 
всякога и широко отразяван, а в 10 града по света предприятията и отпадъците са ги превърнали в най-
мръсните градове. 
1. Адис-Абеба, Етиопия – нарастването на населението в града води до недостиг на питейната вода и до 
влошаване на хигиените условия. Градът е замърсяван от промишлени и битови отпадъци, а в реките са 
открити високи нива на хром; 
2. Мумбай, Индия – осмият най-населен град в света има сериозен проблем със замърсяването на 
въздуха заради безбройните превозни средства; 
3. Делхи, Индия – в града замърсяването на въздуха е 10 пъти повече от допустимото; 
4. Мексико сити, Мексико – столицата на Мексико остава един от най-мръсните градове по света, въпреки 
че състоянието се подобрява, след като доклад на ООН през 90-те години показа, че въздухът над града 
може да убие птиците; 
5. Порт-о-Пренс, Хаити – активното използване на въглища, горива и огромните нелегални сметища за 
боклук правят града един от най-мръсните по света; 
6. Норилск, Русия – градът е най-големият в света за преработка на тежки метали. Заради това и броят на 
болни от рак, белодробни заболявания, кожни възпаления, болести по кръвта тук е много висок; 
7. Дака, Бангладеш - 95% се занимават с преработка на кожи, използвайки токсичния шествалентен хром, 
който причинява рак. Броят на на токсични отпадъци всеки ден надвишава 22 000 кубически литра; 
8. Майлуу-Су, Киргизстан – градът е център на радиоактивните отпадъци, които се изхвърлят още от 
времената на СССР; 
9. Карачи, Пакистан – огромният брой на жители в града е удавил града в битови отпадъци; 
10. Линфен, Китай – въгледобивът в града го е превърнал в едно от най-лошите места за живот по света. 
Тук хората всеки ден поглъщат количеството карциногенни, които се равняват на 3 пакети изпушени 
цигари; 
 
 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Крадци спряха осветлението на Кръста над Дупница 
 

Линк: http://infomreja.bg/petrichki-kradci-vilnqha-v-goce-delchev-otvlqkoha-prebiha-i-ograbiha-19-
godishen-mladej-25765.html 
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Текст: Неустановени засега крадци спряха осветлението на Кръста над Дупница. 
Служители на Община Дупница са установили липсата на близо 250 метра кабел, няколко осветителни 
тела и счупени стълбове. 
Общата стойност на щетите е за около 1500 лева. Проверката е направена, след като е установено, че 
един от символите на града е потънал в мрак. 
Осветлението беше възстановено преди няколко месеца. Това е поредното посегателство от страна на 
крадците и това бе причината да бъде изградена стълбова линия от страна на Община Дупница, за да 
намали възможностите за посегателства. 
Полицията работи по разкриване на извършителите на деянието. 
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