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Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Над 30 предписания от РИОСВ през юли 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/25193.html?cid=1 

 
 

Текст: Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Пазарджик 
извършиха през юли 123 проверки на 110 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са 
дадени 33 предписания. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лева. С тях 
са наложени две глоби по 500 лв. на физически лица от гр. Велинград и с. Семчиново за 
нерегламентирани дейности с отпадъци .Имуществена санкция от 2000 лева е наложена по Закона за 
опазване на  околната среда, на „ФАИ-БГ“ЕООД, гр. Пазарджик, за неизпълнено предписание. 
За нарушения на екологичното законодателство са съставени седем акта, три от които по Закона за 
водите. Първият е на „Еко Ф“ЕАД, мандра в с. Карабунар, за това, че зауства отпадъчни води със 
съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за 
заустване. Вторият акт е съставен на „Еко Медет“ЕООД, Панагюрище - собственик и оператор на 
окисен отвал и водоем за богати разтвори, за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на река 
Луда Яна. Третият акт е за „Алман”ООД, задължена с договор да изпомпва и предотвратява изтичане 
на кисели води в р. Луда Яна. За неизпълнение на условие от издадено комплексно разрешително, е 
съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“ООД. 
При проверка в частен имот на физическо лице от гр. Стрелча е съставен акт по Закона за управление 
на отпадъците за нерегламентирана дейност - съхраняване на метални отпадъци и на отпадъци от 
излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително. От нарушителя е изискано да 
почисти имота от отпадъци, да ги предаде на лица, които притежават разрешително за дейността, и 
да представи в РИОСВ документи за предадените отпадъци. 
Актове са съставени и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. На физическо лице от 
с. Памидово е съставен акт за нерегламентирано отглеждане и притежаване на препарирани 
екземпляри от защитени видове, а на „Напоителни системи“ЕАД, клон Тополница - за извършени 
земно-изкопни работи на участък от речното корито на река Марица (в землищата на селата 
Синитово и Огняново) без проведена процедура по оценка на съвместимост. 
През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик предприеха действия по17 сигнала и 3 жалби. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Летище София пусна безплатен електробус между терминалите 

Линк: https://greentech.bg/archives/73243 

 
 

Текст: Електрически автобус вече превозва пътниците между двата терминала на Летище София. Той 
замени дизеловия транспорт и остава безплатен за пътуващите, съобщиха от летището. Освен, че e 
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екологичен (не отделя въглероден диоксид), използването му ще доведе до значително намаляване 
на разходите за поддръжка. 
Електрическият автобус е за 65 пътници, от които 26 седящи. Има 3 сгъваеми седалки и обособено 
място за закрепване на инвалидни колички. Разполага със спускаща се рампа, подходяща за 
възрастни и трудно подвижни пътници. 
Летище София е първото българско летище, което използва електробус за превоз на пътниците си. То 
е и единственото в България, сертифицирано по програмата за намаляване на въглеродните емисии 
Airport Carbon Accreditation на международната организация на летищата ACI EUROPE. 
От април 2016 г. столичното летище е със сертификат за ниво „Mapping” („Картографиране”), което 
показва количеството на въглеродните емисии от дейността му. В ход е и процедурата по достигане 
на следващото ниво „Reduction” („Намаляване”), което подчертава ангажираността на летището в 
опазване на околната среда, водещо и до намаляване на финансовите разходи. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Коста Рика иска да забрани всички пластмаси за еднократна употреба 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73247 

 
 

Текст: Коста Рика е решила да се изправи решително срещу пластмасовите отпадъци, задръстващи 
океаните и цялата природа: страната е решена да стане първата в света, която ще елиминира всички 
пластмаси за еднократна употреба. Това не е просто забрана за пластмасовите торбички или 
бутилките за вода. Използвайки многостепенен подход, Коста Рика ще елиминира всички 
пластмасови вилици, капачки и дори бъркалки за кафе. И сякаш това не е достатъчно висока цел, та в 
Коста Рика планират да направят това до 2021 г. 
Пластмасата е един от най-драматичните проблеми за околната среда в днешно време. Има толкова 
много пластмасови боклуци в океана, че е трудно дори да си ги представим. Тонове пластмаса се 
озовават в откритата природа всяка минута. В Коста Рика всеки ден се генерира 4000 тона твърди 
отпадъци, а 20 процента от тях така и не стигат до център за рециклиране или депо за отпадъци – те 
се озовават в реките, плажовете и горите в Коста Рика. 
Коста Рика е взела насериозно опазването на околната среда. Страната планира да бъде въглеродно 
неутрална до 2021 г., отчасти чрез прекратяване на употребата на изкопаеми горива. Много усилия са 
посветени на възстановяването на горите и опазването на дивата природа. 
За да се отърве от пластмасата за еднократна употреба, страната ще впрегне както публичния, така и 
частния сектор. Страната ще въведе набор от стимули и изисквания за доставчиците, ще инвестира в 
научноизследователска и развойна дейност и ще развива други инициативи, които да я приближат 
до поставените цели. Една от мерките предвижда заместване на продуктите за еднократна употреба 
с иновативни алтернативи от материали на основата на целулозен ацетат. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Испания ще затвори най-старата ядрена централа в страната 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73237 
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Текст: Испанското правителство обяви, че затваря най-старата атомна електроцентрала в страната 
поради липсата на подкрепа сред политическите партии и участващите компании, за да продължи 
функционирането ѝ. 
Министърът на енергетиката Алваро Надал заяви във вторник, че лицензът за електроцентралата 
Санта Мария де Гарона в Северна Испания няма да бъде подновен. Причината е, че „има прекалено 
много несигурност около жизнеспособността на централата”. 
Производството на 46-годишната Гарона бе спряно през 2012 г., когато операторът Nuclenor възрази 
срещу нов данък в страната. Бордът на директорите така и не успя да постигне съгласие за 
запазването на електроцентралата. 
Природозащитниците отдавна твърдят, че съоръжението е остаряло, въпреки че през тази година 
Испанският съвет за ядрена сигурност заяви, че то може да продължи да работи. 
Испания има седем други ядрени реактора. Заедно те произвеждат около 20% от електроенергията 
на страната. 

 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Интерпол иззела 1,5 милиона тона опасни отпадъци 
 

Линк: https://www.novini.bg/news/437596-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB-

%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0-1-5-

%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html 

 
 

Текст: Международната полицейска организация Интерпол извърши голяма операция за борба с 
незаконни отпадъци, замърсяващи околната среда. Централата на Интерпол във френския град Лион 
съобщи днес, че в хода на операцията са били иззети 1,5 милиона тона отпадъци, предназначени за 
нелегален превоз в различни страни, предаде ТАСС. 
"Операцията демонстрира нагледно какви резултати е възможно да се постигнат със съвместни 
действия за откриване и възпрепятстване на престъпни действия в областта на замърсяването на 
околната среда", посочи организацията в комюнике. 
Операцията, наречена "Тридесет дни действие", е била проведена от 1 до 30 юни и в нея са 
участвали полицейски служби на 43 държави, отбелязва БТА. 
Открити са 85 склада, където е имало над един милион тона отпадъци, и са констатирани нарушения 
от углавен или административен характер от страна на 326 души и 244 компании. 
Иззетите незаконни отпадъци са в по-голямата си част електроники и метали, предимно от 
автомобилната индустрия, уточни Интерпол, цитирана от Франс прес. 
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Токсичните отпадъци от "Полимери" ще бъдат унищожени във Франция 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/toksichnite-otpadyci-ot-polimeri-shte-bydat-

unishtojeni-vyv-franciia-244512/ 

 
 

Текст: До дни започва извозването на опасното вещество, което се съхранява в корозиралите 
цистерни във фалиралия преди години завод "Полимери" в Девня, собственост на бизнесмена 
Николай Банев. Това съобщи за Bulgaria ON AIR кметът на града Свилен Щитов. 
На свой ред Банев коментира пред телевизията, че ще съди България. 
Цистерните съдържат близо 3 хил. тона токсично вещество. Хората в градчето признават, че са на 
тръни. Те са притеснени и от факта, че никой официално не ги информира за предстоящите действия. 
От областна управа вече е избрана фирма, която да извози токсичния отпадък във Франция, където 
ще бъде неутрализиран. 
А Министерският съвет вече отпусна 15 млн. лв. за извозване на тези опасни вещества. 
То ще се осъществи с авто, а не с влакови цистерни, тъй като в завода релсите са демонтирани и вече 
няма железен път. 
Контейнерът, където се съхранява опасното вещество, пък може да издържи още не повече от 
година и половина, тъй като то разрушава метала. 
Бившият собственик на "Полимери" беше категоричен, че токсичният отпадък е наследил от 
държавата, купувайки завода през 1998 година. Бизнесменът обяви, че ще заведе дело срещу 
България и е убеден, че ще го спечели. 
 

http://www.bgonair.bg/

