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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив предприе мерки срещу изпускането на миризми от инсталацията за 
биогаз в село Труд 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4752 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив извърши поредна извънредна проверка на инсталацията за биогаз в 
пловдивското село Труд. На място експертите са установили, че обектът работи със 100% 
натоварване. На дружеството са издадени предписания в срок до 30 септември да се покрият 
перколатната вана и резервоарите, както и да се поставят капаци на шахтите. По време на проверката 
е извършен обход на работната площадка, при която е усетена непостоянна миризма, характерна за 
влаганите суровини. 
На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение за неводене на отчетност по 
Закона за управление на отпадъците. След изтичане на срока на дадените предписания, на 
територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция на ИАОС на МОСВ за 
измерване на качеството на атмосферния въздух. 
Директорът на РИОСВ – Пловдив ще определи комисия в състав от три длъжностни лица, които да 
извършат проверка и да определят разпространението на неприятни миризми извън границите на 
площадката. Съгласно Инструкцията на МОСВ в комисията се включват представители на РИОСВ – 
Пловдив, ОбС на община „Марица“ и на оператора. 
РИОСВ ще изиска от община „Марица“ да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на 
жителите на с. Труд и цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през 
селото, а по обходен маршрут. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4751 
 

 
 

Текст: Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР) сезира Районната прокуратура във Враца за 
наличието на мъртва риба в река Ботуня. Това стана след проверки от   РИОСВ – Враца и БДДР – 
Плевен по повод сигнал за замърсяване на реката от МВЕЦ „Луна“.  
На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и 
наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено 
неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, 
чрез отваряне на дънните саваци. В резултат огромно количество тиня се оттича в реката и причинява 
задушаване на рибата. Тези констатации се потвърждават и от експертите на БДДР – Плевен. 
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Санкции на ВЕЦ-а ще бъдат наложени както за нарушения на Закона за опазване на околната среда 
(от РИОСВ – Враца), така и  по Закона за водите (от БДДР-Плевен). 
 
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: От МОСВ инспектираха Национален парк „Пирин“ 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100738584 
 

 
 

Текст: Директорът на дирекция „Национална служба защита на природата“ в МОСВ Мирослав 
Калугеров и началникът на отдел „Защитени територии“ Димитър Стоев бяха на инспекция в 
Национален парк „Пирин“. Те ревизираха досиетата на документация по контролната дейност на 
парка. Във връзка с доклад за санитарното състояние на най-старото дърво в България – Байкушевата 
мура, бяха набелязани мерки, които да се предприемат по предотвратяване на вредното 
въздействие върху уникалното дърво. С директора на парка Росен Баненски са определени стъпките 
и сроковете за опазването на Байкушевата мура. За нуждите на проекта ще бъде търсена помощта на 
експерти от Лесотехническия университет и от Университета за архитектура, строителство и 
геодезия. Беше проверено и изпълнението по предписание на Дирекция „Национален парк „Пирин“ 
укрепване на опасен склон на ски път № 1. Изпълнението на дейностите е съгласувано с МОСВ през 
2014 г. Проверката на място установи, чe те се изпълняват в съответствие със съгласуваните 
параметри и се очаква да приключат в началото на месец октомври.  В района на ски пътя има и други 
участъци, създаващи опасности за посетителите на парка. Направен бе оглед и на други 
необезопасени склонове по ски път №1, нуждаещи се от укрепване, за което са направени 
предписания от Дирекция „Национален парк „Пирин“.  
 
 

Източник: bta.bg 
 

Заглавие: РИОСВ - Шумен, санкционира с 10 000 лв. фирма заради пожар 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1419841 
 

 
 

Текст: С наказателно постановление, издадено от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите /РИОСВ/ в Шумен през изминалата седмица, е наложена имуществена санкция от 10 000 лв. 
на "Титан БКС" ЕООД, съобщиха днес от пресцентъра на екоинспекцията.  
Санкцията е след като експерти на РИОСВ са установили на 2 юли т.г., че в качеството си на 
юридическо лице, отговорно за експлоатацията на "Регионално депо за неопасни отпадъци ", 
намиращо се в шуменския квартал "Дивдядово", на основание договор за концесия, дружеството е 
допуснало запалване на отпадъците в депото.  
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Наказателното постановление може да бъде обжалвано пред Районен съд - Шумен в седемдневен 
срок от връчването му. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Virgin Atlantic превърна промишлени отпадъци в по-екологично самолетно гориво 
 

Линк: http://hicomm.bg/hi-tech/virgin-atlantic-prevyrna-promishleni-otpadyci-v-po-ekologichno-
samoletno-gorivo.html 
 

 
 

Текст: Базираната в Илинойс, САЩ, LanzaTech и Virgin Atlantic са работили върху алтернативен 
източник на гориво за водещата авиокомпания на Сър Ричард Брансън от 2011 година насам. Тази 
седмица двете компании обявиха пробив, който ще доведе до драстично намаляване на 
въглеродните емисии в авиоиндустрията. LanzaTech е произвела 1500 американски галона реактивно 
гориво, получено от промишлени газове, отделяни от стоманодобивни предприятия.  
Горивото на LanzaTech е създадено чрез улавяне на тези газове, които иначе биха били разпръснати в 
атмосферата, и превръщането им в нисковъглероден етанол, наречен Lanzanol, чрез процес на 
ферментация. 
Първоначалните тестове показват, че Lanzanol-ът може да доведе до по-малко въглеродни емисии 
(до 65 процента), отколкото конвенционалното гориво за реактивни двигатели. Но то ще трябва да 
премине през още няколко изпитания, преди да може да се използва за търговски полети. И все пак 
Брансън вярва, че Virgin Atlantic може да използва Lanzanol най-рано през 2017 г. 
Годишно могат да се произвеждат 30 милиарда галона Lanzanol, твърдят от LanzaTech. Това е 
достатъчно да замени около една пета от цялото авиационно гориво, използвано годишно в световен 
мащаб. 
 
 

Източник: infoz.bg 
 

Заглавие: Десетки метали са застрашени заради световното производство на смартфони 
 

Линк: http://www.infoz.bg/world/2284-desetki-metali-sa-zastrasheni-zaradi-svetovnoto-proizvodstvo-
na-smartfoni 
 

 
 

Текст: Tипичният cмapтфoн, ĸoйтo чecтo e в pъцeтe нa мнoзинa, cъдъpжa 41 paзлични eлeмeнтa. Πpeз 
2015 г. в cвeтa ca пpoдaдeни 1,2 милиapдa мoбилни тeлeфoнa. Toвa вoди дo пoявaтa нa "зacтpaшeни 
мeтaли" - фaĸт, c ĸoйтo дизaйнepи и пpoизвoдитeли тpябвa дa ce cъoбpaзят.  
 Beчe имa ĸpитичeн диcбaлaнc мeждy пpeдлaгaнeтo нa мeтaли и мeтaлoиди и тяxнoтo тъpceнe oт 
пpoизвoдитeлитe нa ycтpoйcтвa, инфopмиpaт oт Бългapcĸaтa миннo-гeoлoжĸa ĸaмapa. Taзи тeзa ce 
бaзиpa нa дaнни oт изcлeдoвaнe нa yчини oт Унивepcитeтa Йeйл, ĸoитo oцeниxa, чe „ĸpитичнocттa" e 
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нa лицe зa 62 мeтaлa oт Meндeлeeвaтa тaблицa. Te ycтaнoвиxa, чe пoнe 33 oт тяx ce изпoлзвaт зa 
пpoизвoдcтвoтo нa eлeĸтpoннитe плaтĸи. Kpитичнocттa взeмa пoд внимaниe ĸoи мaтepиaли щe ce 
нaмиpaт зaнaпpeд вce пo-тpyднo, ĸoи щe oĸaжaт нaй-гoлямo влияниe въpxy oĸoлнaтa cpeдa и ĸoи ca 
нeзaмeними. 
Oлoвoтo, нaпpимep, e зaбpaнeнo дa ce изпoлзвa в мнoгo пpoдyĸти, cлeд ĸaтo пpaвитeлcтвaтa и 
ĸoмпaниитe ocъзнaxa oпacнocттa мy зa oĸoлнaтa cpeдa и зaпoчнaxa дa нaлaгaт зaбpaни въpxy 
изпoлзвaнoтo ĸoличecтвo. 
Зa вceĸи eлeмeнт oт вcяĸa ĸaтeгopия ce oпpeдeля oбщ ĸoeфициeнт, пpи ĸoeтo ĸoлĸoтo пo-виcoĸ e 
ĸoeфициeнтът, тoлĸoвa пo-гoлям e pиcĸът зa eлeмeнтa. 
C пoмoщтa нa тeзи тpи ĸaтeгopии (1. нaмиpaт вce пo-тpyднo, 2. oĸaзвaт гoлямo влияниe въpxy 
oĸoлнaтa cpeдa, 3. нeзaмeними ca) изcлeдoвaтeли oт Унивepcитeтa Йeйл, pъĸoвoдeни oт пpoфecop 
Toмac Гpeйдъл, ycтaнoвиxa ĸoи мeтaли и мeтaлoиди oт вcяĸa гpyпa ca нaй-зacтpaшeни. 
„Mнoгo oт мeтaлитe, тpaдициoннo изпoлзвaни в пpoизвoдcтвoтo, вĸлючитeлнo цинĸ, мeд и 
aлyминий, нe ca излoжeни нa pиcĸ.“, oбяcни пpoф. Гpeйдъл. Πo-нoвитe или пo-pядĸo cpeщaнитe 
мeтaли, изпoлзвaни в пpoизвoдcтвoтo нa cмapтфoни, инфpaчepвeни oптични ypeди и в ypeди зa 
мeдицинcĸa oбpaзнa диaгнocтиĸa, oбaчe, ca yязвими. 
Peзyлтaтитe oт paбoтaтa нa eĸипa пoĸaзвaт, чe oгpaничeниятa пo oтнoшeниe нa мнoгo oт вaжнитe 
мeтaли, изпoлзвaни в пpoизвoдcтвoтo нa cмapтфoни и дpyги aпapaти, дo гoлямa cтeпeн ca тeзи, 
cвъpзaни c pиcĸa зa cнaбдявaнeтo. Tyĸ пoпaдaт eлeмeнтитe гaлий, изпoлзвaн в пpoцecopнитe чипoвe, 
и ceлeн, изпoлзвaн в тpaнзиcтopитe нa тeзи чипoвe. Meтaлитe в гpyпaтa нa плaтинaтa, в тoвa чиcлo 
злaтo и живaĸ, вoдят дo нaй-гoлeми пocлeдици зa oĸoлнaтa cpeдa. 
Дoĸaтo лeгиpaщитe cтoмaнaтaі eлeмeнти ĸaтo xpoм и ниoбий, ĸaĸтo и eлeмeнтитe, изпoлзвaни във 
виcoĸoтeмпepaтypнитe cплaви, в тoвa чиcлo вoлфpaм и мoлибдeн, ce oпpeдeлят в чeлнитe peдици нa 
ĸaтeгopиятa c виcoĸa yязвимocт oт oгpaничeния в cнaбдявaнeтo. 
„Hяĸoи мeтaли, ĸoитo ce дoбивaт зa тexнoлoгични нyжди eдвa пpeз пocлeднитe 10 или 20 гoдини, ce 
cpeщaт пoчти изцялo caмo ĸaтo cтpaнични пpoдyĸти. He мoжe дa ce opгaнизиpa дoбив caмo нa тaĸивa 
мeтaли; тe чecтo cъщecтвyвaт в мaлĸи ĸoличecтвa и ce изпoлзвaт зa cпeциaлни цeли. И зa тяx нямa 
paвнocтoйни зaмecтитeли.” – oбяcнявa пpoф. Гpeйдъл в изcлeдвaнe, ĸoeтo e пyблиĸyвaнo в 
DаіlуМаіl.со.uk. 
Eлeмeнтитe, ĸoитo нямaт paвнocтoйни зaмecтитeли, ca: индий, apceн, тaлий, aнтимoн, cpeбpo и 
ceлeн. Πo-ĸoнĸpeтнo, нe cъщecтвyвa зaмecтитeл нa eлeмeнтa индий и тoвa мoжe дa пoвлияe нa 
пpoизвoдcтвoтo нa ceнзopни eĸpaни. Πpoyчвaнeтo oбpъщa внимaниe и нa фaĸтa, чe oĸoлo 95% oт 
peдĸитe зeмни мeтaли ce дocтaвят oт Kитaй, a тaнтaлът ce дocтaвя oт oблacти, в ĸoитo имa бeзpeдици, 
ĸaтo нaпpимep Дeмoĸpaтичнa peпyблиĸa Koнгo. 
Πpoфecop Гpeйдъл paзглeждa и възмoжнoтo въздeйcтвиe нa peциĸлиpaнeтo въpxy тeзи eлeмeнти и 
oбяcнявa, чe oлoвoтo имa виcoĸa cтeпeн нa peциĸлиpaнe, нo мaтepиaлитe, ĸoитo ce изпoлзвaт caмo в 
мнoгo мaлĸи ĸoличecтвa, ca пo-тpyдни зa извличaнe. „Mиcля, чe тeзи peзyлтaти тpябвa дa aлapмиpaт 
пpoдyĸтoвитe дизaйнepи дa пoмиcлят пo-дoбpe зa тoвa, ĸaĸвo ce cлyчвa cлeд ĸaтo тexнитe пpoдyĸти 
вeчe нe ce изпoлзвaт” - дoбaвя пpoф. Гpeйдъл. - „Toвa, ĸoeтo нaй-мнoгo зaтpyднявa peциĸлиpaнeтo нa 
тeзи мaтepиaли, e тexният дизaйн. Изглeждa, чe e вpeмe дa ce пoмиcли мaлĸo пoвeчe видa и cъдбaтa 
нa тeзи ĸpacиви пpoдyĸти.” 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Архитекти си направиха дом от 15 тона отпадъци  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/idealendom/article/5771431 
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Текст: Холандските архитекти Нина Аалберс и Фери инт Велд от студио „Макен“ построиха 4-етажен 
дом в Ротердам, като използваха тухли, изработени след рециклирането на 15 тона отпадъци. 
Технологията е разработена от стартъп компанията StoneCycling, която работи от 2013 година. Нейни 
създатели са Том ван Соест и Вард Маса, а домът на архитектите е първата практическа реализация 
на продукта им, наречен WasteBasedBricks.За изграждането на тясната висока къща, намираща се 
между две други, са използвани общо 15 тона отпадъци, сред които стъкло, керамика, глина. 
Събирани са в радиус от 150 км около фабриката на StoneCycling в югоизточната част на Холандия. 
Според Нина и Фери предизвикателството да се работи с нов материал е било голямо, защото никой 
не е бил сигурен как новият вид тухли ще функционира в реална среда.Домът в Ротердам е широк 4,5 
м, а в дълбочина е 9 м, общата жилищна площ е 120 кв. м. Общите помещения, като кухня, дневна, 
кабинет са на първите два етажа, а спалните са на третия и четвъртия, като на покрива има и тераса. 
Фасадата е в керемиден цвят и е съобразена с тези на съседните сгради.От компанията StoneCycling 
не разкриват технологиите, по които рециклират отпадъците и правят тухлите, но казват, че през 2017 
г. в Холандия ще има още две сгради, построени с нейни материали.  
 
 

Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: Въвеждат такси за общинското депо в Дупница 
 

Линк: 
http://www.antenneair.eu/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B2-
%D0%B4%D1%83/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/09/2016/ 
 

 
 

Текст: Община Дупница въвежда такса за ползване на общинското депо в м. Злево за депониране на 
неопасни отпадъци. За депониране на битови отпадъци от физически лица не е предвидена такса. 
Измененията са публикувани на сайта на община Дупница, но те влизат в сила след решение на ОбС. 
Ако ОбС Дупница реши Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги и 
администрирането им на територията на общината ще бъде изменена и допълнена.  
Предвижда се въвеждането на такса за ползване на общинското депо в м. Злево за депониране на 
неопасни отпадъци. Така за депониране на строителни отпадъци ще се заплаща такса от 8 лв. за 
куб.м депониран отпадък, за неопасни производствени отпадъци таксата е 7 лв. Ако юридическо 
лице реши да депонира битов отпадък извън границите на организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване таксата е 15 лв., за депониране на строителни отпадъци от юридическо лице, 
осъществяващо своята дейност извън територията на община Дупница, таксата е 8 лв за куб.м. 
депониран отпадък. 
Допълва се списъка с видове услуги, които общината ще предоставя, както и цени към тях, ще има 

http://www.antenneair.eu/%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-%d0%b2-%d0%b4%d1%83/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/09/2016/
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промени и в гарафата за разрешителни – за кастрене и подкастряне например таксата ще бъде 10 лв., 
за отсичане или изкореняване на дървесна растителност 20 лв., издаване на превозен билет за 
транспортиране на дървен материал 10 лв. Ако бъдат приети измененията, участниците в 
доброволното формирование към община Дупница ще бъде освободени от такса смет, освен това ще 
заплащат такси с намаление от 50% за административни услуги. Целта е да се насърчат и мотивират 
гражданите да се включат в доброволния отряд. Той реагира при пожари, бедствия и други 
извънредни ситуации. 


