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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена в 

Шишманци 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57210 
 

 
 

Текст: Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена тази 
вечер в пловдивското село Шишманци до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за 
стоманолеене, позициониран до екологичния завод. 
РИОСВ – Пловдив предприема мярката предвид факта, че пожарът не е потушен и от площадката се 
емитират замърсители. На място ще бъдат измервани серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и 
др. 
Не са установени до момента стойности, които да показват превишения на нормативно определените. 
Последните измерени стойности в района на Шишманци от вчера са в норма. На място са наблюдавани 
са променливи движения на въздушните маси. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Почистват до утре мазута от плажната ивица на Обзор 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57213 

 

Текст: Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната 
агенция по околна среда провериха  сигнал за  остатъци от мазут по плажната ивица на Обзор. Той бе 
подаден от ИА „Морска администрация“.  На проверката присъстваха представители на община 
Несебър и концесионерите на Южен и Централен плаж. 
Експертите обходиха цялата плажна ивица в района на Обзор и констатираха мазутни частици по 
морския бряг с приблизителни размери 1-5 см. Морската вода е видимо чиста, без опалесценция и без 
наличие на нефтопродукти на повърхността й. Не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни или 
замърсени води в крайбрежните морски води. Вероятната причина е старо замърсяване от плавателен 
съд. 
На наемателите на плажната ивица са издадени предписания за почистване в срок до 7 юни. 
Взетата е проба морска вода от акваторията в района на хотел „Мирамар, която ще се изследва по 
физико-химични показатели, приоритетни вещества и специфични замърсители. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов обсъди с посланик Кнобел напредъка по Българо-Швейцарската програма 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57201 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов  се срещна с посланика на Конфедерация 
Швейцария  Н. Пр. Денис Кнобел. Двамата обсъдиха над 20-годиншното сътрудничество – Швейцария е 
един от най-големите донори на България в сектор околна среда. Анализиран бе напредъкът по 
изпълнението на двата проекта, изпълнявани в рамките на Българо-Швейцарската програма за 
сътрудничество (БШПС): „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и „Пилотни модели за екологосъобразно 
събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинства“. 
Изпълнението на проекта по ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ на БШПС е с приоритетна важност за 
МОСВ и е от ключово значение за изпълнението на политиката за управление на отпадъците на 
национално ниво. 
  
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Пасивен слънчев дом, строен от рециклирани материали, „плува“ в австралийската джунгла 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/72267 
 

  

Текст: Приятно извиващият се покрив, който покрива „Къщата на Лауристън“, кара този австралийски 
дом да изглежда по-скоро като скулптура, отколкото като жилище. Под неговата сянка се крие 
приветливо обиталище с луксозни удобства. Проектирана от Seeley Architects, къщата е образец за 
прилагането на пасивните слънчеви принципи и има малък екологичен отпечатък. 
Проектиран за клиент, търсещ близка връзка с откритото природно пространство, правоъгълният обем 
на къщата – с площ от 380 квадратни метра – е обгърнат с големи прозорци от пода до тавана. Те 
отварят дома към заобикалящия го пейзаж, изпълнен с маслинови и каучукови дървета. 
Вълнообразната форма на покрива също така напомня за хълмистия пейзаж близо до Кинетон, 
Виктория. 
Местни естествени материали и текстури, използвани навсякъде в строежа, придават на дома усещане 
за уют и комфорт. Дървена облицовка покрива стените и тавана. Част от подовете са покрити с каменни 
плочи. 
Система за улавяне и събиране на дъждовната вода допълва пасивните соларни стратегии и гарантира 
по-малък отпечатък върху природата. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Немска общност се обединява, за да превърне стар бункер в „зелена планина“ 

Линк: https://greentech.bg/archives/72395 

 
 

Текст:  Жителите на Хамбург са решили да вземат в собствените си ръце градския дизайн на мястото, 
което обитават – а резултатите са невероятни. Екип от местни жители и архитекти планира да 
преобразува стар бункер от времето на Втората световна война в „зелена планина“. Hilldegarden ще 
бъде обществено пространство със смесено предназначение, покрито с градина на покрива, 
изобилстваща от тучна зеленина. 
Масивният бункер първоначално е бил използван за изстрелване на противосамолетни снаряди към 
вражески самолети. След войната не е останал празен – голямата постройка е заета от редица бизнеси. 
Пространството е дом на популярен нощен клуб, музикално училище, търговски площи, офиси и т.н. 
Новият проект предвижда пространството да продължи да поддържа тази пъстра атмосфера на смесено 
ползване, но да бъде покрито с масивна обществена градина на покрива – и с пешеходни пътеки. 
Работейки с редица местни студиа за дизайн, общността е създала проект, който ще разшири бункера с 
почти 60 метра, за да се добавят място за повече съоръжения като детска градина, читалище и дори 
хотел. Наскоро бе издадено разрешение за строежа, което одобри предложеното допълнително 
пространство. 
Най-зрелищната част на предложението обаче е масивният терасовиден покрив. Зелените площи ще 
бъдат разпределени под формата на извиваща се пътека, която се вие нагоре към покрива, създавайки 
изкуствен хълм, който ще разкрива чудна 360-градусова гледка към Хамбург. Зеленото пространство ще 
бъде отворено за обществеността. То ще приканва хората да се разхождат из „зелената планина“. 
Редица устойчиви техники ще бъдат впрегнати в работа за поддръжката на градината, включително 
система за събиране на сивата вода за напояване. Част от обществената градина ще бъде посветена на 
производството на градска храна, където жителите ще могат да кандидатстват, за да се сдобият със 
собствени градински парцели. 
Ето как организаторите на проекта описват бъдещата градска планина: „Hilldegarden ще предложи 
гледка към всичко. За нов, по-симбиотен град. Градски растения, дървета, пчели, птици. Символизиране 
на обединението, учението и сътрудничеството. И мъничко чисто хедонистично удоволствие. 
Финансирано от инвеститори. Създадено за всички“.   
 
 

Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: 3 бона глоби за събиране на скрап, закриха 11 незаконни сметища 

Линк: http://haskovo.info/60854/3-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8/ 
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Текст:  Две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни метали без регистрационни документи, наложиха през май от РИОСВ-
Хасково. 
За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно постановление за 1000 
лв. на винарска изба. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен и на 
млекопреработвателно предприятие. Още два акта са съставени за нарушения по Закона за водите и 
един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен и торов завод 
за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми. 
Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им 
територии и по общинската пътна мрежа. Това се прави във връзка с издадените през февруари 
предписания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията за поддържане чистотата на 
общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 нерегламентирани 
сметища в региона. 
Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат причинени от 
мечка щети в стадата. 
Преустановен е уловът на диви птици в гробищен парк в Хасково. В подходящи местообитания са 
освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери. На “Зеления” телефон през месеца са 
постъпили 15 сигнала. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Рецидивисти на три пъти крали метали от фирма в Сливен 

Линк: 
https://trud.bg/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: Рецидивисти на три пъти извършвали кражби в една и съща производствена фирма в търсене на 
метални части и елементи, които продали за старо желязо.  И тримата престъпници са от ромския 
кв.”Надежда” в Сливен.  Р.Р. получи 8 месеца, а съучастниците му Б.О. и Г.К. – по 2 години 
затвор.  Наказанията те ще трябва да изтърпят при първоначално строг режим. Първият от тях бил с над 
15 присъди, а съучастниците му били осъждани повече от 20 пъти с влезли в сила присъди – съобщиха 
от съда. 
Кражбите били извършени през септември 2016 г. Тримата нападали производствената база на частната 
фирма в близката индустриална зона, защото нямали пари. Разбили различни помещения. Успели да 
откраднат и да изнесат общо 220 метра ел.проводници,  55 кг тръбички от бронз и от медна сплав, 6 
трифазни ел.двигателя.  Веднага предавали плячката в пункт за старо желязо. Първия път им платили 
120 лева, а другите два пъти взели по 60 и 50 лева, които поделили и изпили. 
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Присъдите са били постановени от Районния съд в Сливен по реда на съкратеното съдебно 
следствие.  Крадците ги обжалваха пред Окръжния съд. Те не оспориха фактите и обстоятелствата, а 
наказанията и поискаха да бъдат намалени, защото били несправедливо високи. Втората и последна 
инстанция обаче посочи, че липсват каквито и да е смекчаващи вината им обстоятелства и нацяло 
потвърди присъдите. 
 


