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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Прокуратурата разследва длъжностни лица за укриване на информация за урана във водата в 
Хасково 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/19/2955648_prokuraturata_razsledva_dlujnostni_lica_za_ukrivan

e_na/ 

  
 

Текст: Районната прокуратура в Хасково образува наказателно производство във връзка с установеното 
наличие на уран в питейната вода в града. То се води за това, че в периода 28 октомври 2016 г. – 4 април 
2017 г. в Хасково длъжностни лица са укрили информация за състоянието на околната среда и нейните 
компоненти и от това са последвали немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве, 
се казва в съобщение на прокуратурата. Разследването се ръководи от екип от трима прокурори и е 
поставен двумесечен срок за приключването му. 
На 12 април районната прокуратура се самосезира след медийни публикации по темата. Още тогава се 
разбра, че за високите нива на уран във водата се е знаело от есента на миналата година. Областният 
управител на Хасково Минко Ангелов показа протоколи от изследвания с дати октомври и ноември 2016 
г., в които е установено превишаването на нормите. Междувременно днес забраната за консумация на 
водата в Хасково бе удължена, след като нови изследвания също установиха завишени нива на уран. 
Сега от прокуратурата посочват, че проверката е установила достатъчно данни за извършено общоопасно 
престъпление. "Укрита е информация за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност 
в подземни води от сондажи на Помпена станция "Хасково – 1", посочват от държавното обвинение. 
Оттам съобщават, че изследване в периода 29 септември – 7 октомври 2016 г. е установило завишаване 
на максимално допустимите стойности на уран в питейната вода, за което е издаден протокол с дата 17 
октомври 2016 г. В протокол от 9 ноември 2016 г. е отразено извършване на изпитване за радиоактивност 
на питейната вода, в който също са отразени завишения на общата радиоактивност над 13 пъти от 
допустимата. От съобщението се разбира, че изпитванията на водата са направени от акредитирана 
лаборатория към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
 

 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Пловдив даде старт на Световния ден на Земята със засаждане на цветя в детска 
градина 
 

Линк: https://trud.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ 

 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/12/2952782_prokuraturata_shte_proveriava_piteinata_voda_v_haskovo/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/13/2952925_institucii_sa_znaeli_za_urana_vuv_vodata_v_haskovo_ot/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/13/2952925_institucii_sa_znaeli_za_urana_vuv_vodata_v_haskovo_ot/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/04/19/2955501_i_v_novite_probi_ot_vodata_v_haskovo_biaha_otkriti/
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Текст: РИОСВ-Пловдив даде днес старт на кампания по повод Световния ден на Земята – 22 април, със 
засаждане на цветя в двора на детска градина „Зора“ и викторина за разделното събиране на отпадъци. 
Шефът на дирекция „Контрол на околната среда“ Любка Караманова поздрави децата от трета и четвърта 
група за празника. Малчуганите пък посрещнаха гостите по стар български обичай с пита и шарена сол и с 
екоизложба от ръчно изработени изделия от отпадъчни и опаковъчни материали, посветена на Деня на 
Земята. 
В специално подготвена програма децата демонстрираха своите знания за опазване на природата и се 
включиха в игра за сглобяване на картонени контейнери за разделно събиране на отпадъци. 
Поздравиха гостите с песента „Жълто, зелено, синьо“ и ги приканиха заедно да засадят цветя, дарени от 
родителите им в двора на забавачката. Малчуганите обещаха, че ще продължат да се грижат за 
растенията. 
До края на седмицата те са подготвили още инициативи, свързани с опазване на природата, в които ще 
включат и родителите си. 
„Зора“ е една от детските градини в Пловдив, която през 2016 г. реализира проект по ПУДООС. На 
площадките за игра бяха поставени нови съоръжения, засадена е разнообразна растителност, изградени 
са алпинеум и билкова градинка. Сега се предвижда обновяване на настилката в двора на забавачката, за 
да е безопасна за децата. 
В четвъртък директорът на РИОСВ-Пловдив доц. Стефан Шилев и кметът на район „Западен“ Димитър 
Колев ще изнесат открит урок в Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ за опазване на 
планетата Земя. Предвидени са и занимателни игри, които ще запознаят учениците в кои контейнери да 
изхвърлят разделно отпадъците. 
 
 

Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: РИОСВ ще отбележи Деня на земята с различни прояви 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2386284 
 

  
 

Текст: Експерти от РИОСВ – Враца ще гостуват на 20 април, от 12.00 часа, на ученици от СУ „Христо Ботев“, 
които ще отбележат Деня на земята с концерт „Омайно биле“, съобщиха от РИОСВ. Проявата е по проекта 
на училището „Цветята и билките в българската флора и фолклорните празници от Лазаровден до 
Гергьовден“. Децата ще представят събраната по проекта информация за лечебните растения в региона, с 
презентация, народни песни и танци. 
На 21 април, в 10.30 часа, експерти от инспекцията ще посетят гр. Роман. Пред ученици от І и ІІ клас на 
Началното училище „Петко Р. Славейков“ ще бъде представен анимационният филм „Ози Озон“, който 
ще запознае децата по интересен и достъпен начин със значението на озоновия слой за живота на 
планетата. Филмът е продуциран от Екологичния видеоцентър на Сдружение „Природа назаем“. Същия 
ден, от 12.00 часа, ученици от СУ „Васил Левски“ в Роман ще бъдат запознати с въпроси по тазгодишната 
тема „Повишаване на знанията за околната среда и климата“: компонентите на околната среда, 
причините за замърсяването им, водещи до промени в климата и намаляване на озоновия слой, както и 
за начините за предотвратяване на негативните промени. Екоинспекцията ще бъде гост и на децата от 
ОДЗ „Слънце“ във Враца, които ще отбележат събитието със специално подготвена програма от песни, 
танци, стихове и игри. Мероприятието ще се проведе в Развлекателен парк „Леденика“ във Врачанския 
балкан. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Предлагат на лондончани пари, за да намалят пластмасовите боклуци? 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/71821 
 

  
 

Текст: Кметът на Лондон трябва да помисли и да предложи на жителите на града безплатно наливане на 
вода вода и схеми за връщане на пластмасовите бутилки, за да се бори с „безконтролния“ проблем с 
пластмасовите отпадъци, според градския съвет н британската столица. В доклад на комисията по околна 
среда при градския съвет се казва, че е необходимо по-сериозно насърчаване на рециклирането на 
пластмасите, особено на бутилките от напитки. Документът стъпва на данни, според които лондончани 
консумират най-много бутилирана – в пластмасови шишета, разбира се – вода от всички в Англия. 
Пластмасовите бутилки представлява около 10 процента от отпадъците, попадащи в Темза, сочи още 
докладът. 
Депозитната схема за платмасови бутилки в Германия е посочена като едно от добрите решения на 
проблема. В Германия 99 процента от пластмасовите шишета се рециклират. 
Кметът на Лондон Садик Хан може да помисли да предложи на лондончани връщане на бутилките срещу 
парични стимули. Това може да стане и с машини за изкупувне на пластмасови бутилки в супермаркетите 
и на други възлови места. 
Предлагането на безплатна чешмяна вода из града е друга мярка, която градският съвет предлага. Чешми 
може да има на всички ключови места в града, както и по спирките на транспортната мрежа. Така хората 
ще могат да си наливат вода в собствени шишета. Това ще намали купуването на бутилирана вода. 
Наливна безплатна вода могат да предлагат и някои бизнес-организации, партньори на общината. 
Разрботването на софтуерно приложение, което помага на потребителите да намерят местата, където 
могат да си налеят такава вода, би помогнало значително, смята градският съвет. 
Междувременно комитетът предупреждава, че не бива да се предвиждат мерки, които биха могли да 
насърчат потребителите да пият повече подсладени напитки. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 20 тона строителни отпадъци са събрани в първите часове на кампанията "Пролетно 
почистване - обери боклука!" 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/nad-20-tona-stroitelni-otpadyci-sa-sybrani-v-pyrvite-chasove-
na-kampaniiata-proletno-pochistvane-oberi-bokluka-2018352 
 

  
 

Текст: Над 20 тона строителни отпадъци и 220 кг дребен битов отпадък са събрани в първите часове на 
кампанията "Пролетно почистване - обери боклука!", организирана от Община Габрово. 
Акцентът на кампанията ще бъде на 22 април - Световния ден на Земята, когато общинската 
администрация ще се насочи към почистване на нерегламентирани сметища в крайградските зони. Само 
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ден преди това, на 21 април, от 11.00 до 18.00 часа габровци ще могат да заменят ненужния биоотпадък 
срещу компост. Това ще се случи в централната пешеходна зона на ул. „Радеца“ – достатъчно е да 
донесете поне 1 кг органичен отпадък (обелки от плодове и зеленчуци, черупки, костилки, трева, листа), 
за да получите пакет качествен почвен подобрител – компост. 
Проблемът с отпадъците, изхвърлени съвсем неправомерно край домовете ни, в градинките, на улицата, 
край пътя или до любимата ни пейка в парка, можем да решим заедно в седмицата на Пролетното 
почистване – от 18 до 23 април. 
 


