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Източник: МОСВ 

Заглавие: РИОСВ-Бургас и басейнова дирекция проверяват сигнали за замърсяване 

на плажовете на Созопол 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-i-basejnova-direkciya-

proveryavat-signali-za-zamursyavane-na-plajovete-na-sozopol/ 

 

 

Текст: РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната 

лаборатория в Бургас провериха плажовете на Созопол, Черноморец и къмпингите в 

района във връзка със сигнали за замърсяване с мазут. 

 

Проверките са на плажовете „Созопол централен“, „Хармани“, къмпинг „Смокиня“, 

къмпинг „Делфин“ и къмпинг „Градина“ – Черноморец. В момента на проверката 

морето е бурно, водата в района на централен плаж и плаж „Харманите“ е видимо 

чиста, без опалесценция. По бреговата ивица не са наблюдавани катранени топчета. 

Спасителите на плаж „Харманите“ и летовници съобщават, че вчера сутринта 

вълнението е донесло мазутни петна по крайбрежието, които до вечерта са навлезли 

навътре в морето.  

 

Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или 

опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова 

дирекция от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата 

плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, 

полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и 

флуорантен. РИОСВ даде предписания на концесионерите на морските плажове за 

предприемане на незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно 

отстраняване на замърсяването. 

 

След като РИОСВ уведоми Дирекция „Морска администрация“, от там 

информираха, че отново става дума за т.нар. катранени топчета. Те  се получават 

като краен резултат от обветрянето на нефт или нефтопродукти след дълъг престой 

във водата. Катранените топчета престояват продължително (повече от 6 месеца) на 

дъното на морето и се изхвърлят на брега след силен вятър и вълнение. „За съжаление 

обикновено подобни замърсявания се правят  извън  териториално море, където е 

невъзможно да се проведе разследване. На този етап единственият възможен начин  

на почистване е механично събиране от плажа“, гласи становището на Дирекция 

„Морска администрация“. Сигналите за подобни замърсявания се препращат от 

РИОСВ до Дирекция „Морска администрация“ като компетентен орган по контрола в 

морските пространства, вътрешните водни пътища и опазване на околната среда в 

тях. Дирекцията отговаря и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 

замърсяване от корабоплаването. 

https://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-i-basejnova-direkciya-proveryavat-signali-za-zamursyavane-na-plajovete-na-sozopol/
https://www.moew.government.bg/bg/riosv-burgas-i-basejnova-direkciya-proveryavat-signali-za-zamursyavane-na-plajovete-na-sozopol/
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Източник: Economic.bg 

 

Заглавие: "Реал", "Юнайтед" и "Юве" облякоха екипи от рециклирани отпадъци 

 

Третите фланелки на колосите са от преработени боклуци 

 

Линк: https://m.dir.bg/corner/futbol/real-yunayted-i-yuve-oblyakoha-ekipi-ot-retsiklirani-

otpadatsi 

 

 
 

Текст: Новият трети екип на "Реал" (Мадрид) е изготвен от рециклирани океански 

пластмасови отпадъци. Червената фланелка вече дебютира при успеха над "Рома" в 

лятна контрола. 

 

Фирмата-производител "Адидас" е част от мащабна кампания за защитаване на 

световния океан от замърсяване с пластмаси. Тя влезе в партньорство с екологичната 

организация Parley for the Oceans. 

 

"Реал" не е единствен, и не е новатор в инициативата на футболния терен. През този 

сезон третите екипи на "Ювентус" и "Манчестър Юнайтед" също са от материя, 

изработена след преработка на океански отпадъци. 

 

Революционно такива облякоха за първи път през 2016-а колосът от Мадрид и 

мюнхенският "Байерн", като представянето им бе в гигантски аквариуми със звездите. 

Емблемите на екипите също са от специфична материя, като е използвана т.нар. 

екологична принтова технология, за да бъдат поставени на гърдите на фланелките. 

 

Източник: Blitz.bg 

 

Заглавие: Варненци изтръпнаха, когато видяха тази опасност на тротоара (СНИМКИ) 

 

Линк: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/varnentsi-iztrpnakha-kogato-vidyakh-tazi-

opasnost-na-trotoara-snimki_news618975.html 

  

 
 

Текст: Тотален ужас преживяха жители на Варна при вида на отпадъци от медицинска 

лаборатория, изхвърлени по най-опасния и безотговорен начин до контейнер за 

битови отпадъци.  

https://m.dir.bg/corner/futbol/real-yunayted-i-yuve-oblyakoha-ekipi-ot-retsiklirani-otpadatsi
https://m.dir.bg/corner/futbol/real-yunayted-i-yuve-oblyakoha-ekipi-ot-retsiklirani-otpadatsi
https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/varnentsi-iztrpnakha-kogato-vidyakh-tazi-opasnost-na-trotoara-snimki_news618975.html
https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/varnentsi-iztrpnakha-kogato-vidyakh-tazi-opasnost-na-trotoara-snimki_news618975.html
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Стъклениците съдържат бактериални посявки, използвани за установяване на зарази, 

твърдят запознати, цитирани от "Петел".  

 

Публикация във фейсбук със снимки от ужасната гледка се появиха още вчера. 

Свидетели на опасния отпадък веднага са подали сигнали на тел. 112, както и към 

институции, които би трябвало да имат отношение към случая. Повечето от тях 

споделиха в социалната мрежа, че не са получили уверение, че някой ще се намеси.  

 

По-късно стана ясно, че торбата с потенциално заразните стъкла е изчезнала. Според 

някои, тя е била извозена заедно с останалите отпадъци от контейнерите. 

 

Много са притеснени, че междувременно заразите може да са разнесени както 

улични животни и гларуси, които постоянно атакуват контейнерите, така и от хора, 

които ги преравят. 

 

„В Англия щяха да отцепят целия район!“, коментира един от свидетелите, 

разпространили информацията за страховитата находка. Всички са потресени от 

случая, защото и у нас, като във всяка цивилизована държава, има определен ред за 

унищожаване на медицинските отпадъци, които крият потенциална заплаха за 

хората. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Старият град във Велико Търново потъна в боклуци  

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/494369 

 

 
 

Текст: Ремонтите на улици и подмяната на водопроводи в Стария град на Велико 

Търново създадоха проблеми с изхвърлянето на контейнерите с битови отпадъци. Има 

райони, в които сметоизвозващите машини не могат да влязат по една седмица, 

предаде БНР. 

 

"Тръгнал съм да се разбирам със строителите да оставят място, през което да може 

да влиза наша кола. Ние нямаме достъп до контейнерите", поясни Йордан Йорданов, 

управител на фирмата-концесионер на боклука. 

 

Сметосъбиращата фирма призовава жителите на Стария град да изхвърлят битовите 

си отпадъци в контейнерите за смет в районите с транспортен достъп. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/494369
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Заглавие: Неприятна новина за пловдивска фирма за перилни и почистващи 

материали 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Nepriyatna-novina-za-plovdivska-firma-za-

perilni-i-pochistvashti-materiali-808132 

 

 
 

Текст: Близо 88 000 лева са събраните суми от санкции и глоби от РИОСВ – Пловдив 

през юли. От тях 70 331 лв. са преведени на общините, където се намират обекти-

замърсители на околната среда. Най-голяма сума е преведена на  обшина 

Асеновград – 46  003 лв., следвана от Садово – 4 207 лв. и Пловдив – 3 088 лв. Тези 

средствата трябва да се използват от администрациите само за реализацията на 

екологични проекти. 

 

Над 180 са проверените обекти от експертите на РИОСВ – Пловдив през юли, като 

половината от тях са инспектирани извънредно. На фирмите са дадени 45 

предписания за отстраняване на установени нарушения по прилагане на 

екологичното законодателство. Съставени са 6 акта за административни нередности 

и са издадени 11 наказателни постановления за нарушаване на екологичното 

законодателство, при които са наложени санкции за 42 000 лв. Най-голямата от тях – в 

размер от 10 000 лв., е на пловдивска фирма за перилни и почистващи материали, 

която е нарушила изискванията за начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси и не е представила информация на органите.  

 

Повече от 110 проверки са извършени от експертите на отдел "Управление на 

отпадъците и опазване на почвите“ през юли. Дадени са 18 предписания. Съставен е 

акт на кмета на община Сопот за допускане на нерегламентирано замърсяване в 

землището на града.  

 

На "зеления“ телефон са подадени 54 сигнала, по които са извършени проверки от 

експертите на РИОСВ – Пловдив. голяма част от тях са неоснователни. Други, които  не 

са от компетентността на инспекцията са препратени до контролни органи и 

институции за предприемане на действия. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Разбиха нелегален пункт за метали, мъж скочи срещу екоипспектори и 

полицаи 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-myzh-

skochi-sreshtu-ekoipspektori-i-policai-2113676 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Nepriyatna-novina-za-plovdivska-firma-za-perilni-i-pochistvashti-materiali-808132
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Nepriyatna-novina-za-plovdivska-firma-za-perilni-i-pochistvashti-materiali-808132
https://dariknews.bg/regioni/burgas/razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-myzh-skochi-sreshtu-ekoipspektori-i-policai-2113676
https://dariknews.bg/regioni/burgas/razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-myzh-skochi-sreshtu-ekoipspektori-i-policai-2113676
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Текст: 42-годишен мъж от бургаския квартал „Победа” беше задържан от полицията, 

след като нападна служители на екоинспекцията, а след това скочи и на 

униформени. Екшънът се разиграл към 15.00 часа, на 7 август. 

 

По това време МВР-служители участвали в акция за разбиването на нелегален пункт 

на изкупуване на черни и цветни метали. На мястото полицаите заварили 50-годишен 

мъж и наетия от него за транспортиране на металите с товарен автомобил мъж.- на 

54-години. За документиране на незаконната дейност, на мястото бил призован и екип 

от РИОСВ-Бургас. 

 

В същото време дошъл и жител на квартала. Мъжът се нахвърлил върху инспекторите, 

а след това се насочил и към служителите на реда. За да го укротят, полицаите го 

закопчали. То е задържан за срок от 24 часа. 

 


