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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Не е установено наднормено замърсяване на въздуха край сметището в 

Ихтиман 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ne-e-ustanoveno-nadnormeno-

zamursyavane-na-vuzduha-kraj-smetisteto-v-ihtiman/ 

 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ – София следят  на място ситуацията при горящото депо за 

битови отпадъци край Ихтиман. Не са установени превишения в нормите за 

качеството на атмосферния въздух при населените места в района. Горящото депо е 

бивше общинско сметище за битови отпадъци, което е закрито предвид факта, че не 

отговаря на нормативните изисквания и не функционира от октомври 2016 г.  

 

В момента от общината и ПБЗН се работи активно, като на място са 5 пожарни 

автомобила и техника, извършваща запръстяване. От РИОСВ е дадено предписание 

на общината да осъществява непрекъснат контрол до пълното потушаване и 

преустановяване на дименето. 

 

В района експерти от РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда 

извършват замерване на качеството на атмосферния  въздух с мобилен апарат за 

аварийни ситуации. Към момента не са установени превишения и няма опасност за 

населението в най-близко разположените населени места и сгради в района. 

 

От Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършвани периодични 

проверки, при които са констатирани минимални, в момента на проверките, 

количества нерегламентирано депонирани отпадъци. Дадени са предписания на 

кмета на общината като отговорно лице, съгласно Закона за управление на 

отпадъците, за осъществяване на превантивен контрол с цел недопускане на 

запалвания през летния сезон, ограничаване на достъпа на външни лица до 

сметището,  предотвратяване на нерегламентирано депониране и налагане на глоби 

и санкции на нарушителите. 

 

В края на месец септември т.г. в Предприятието за управление  на дейностите по 

опазване на околната среда е внесен проект за рекултивация на закритото депо, 

който в момента се разглежда. 

 

Източник: Нова ТВ 

 

Заглавие: СПОР ЗА БОКЛУКА: Предлагат референдум за завода за изгаряне на 

отпадъци 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ne-e-ustanoveno-nadnormeno-zamursyavane-na-vuzduha-kraj-smetisteto-v-ihtiman/
https://www.moew.government.bg/bg/ne-e-ustanoveno-nadnormeno-zamursyavane-na-vuzduha-kraj-smetisteto-v-ihtiman/
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Линк: https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

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

 

 
 

Текст: Идеята срещна бурен отпор 

 

Столични общински съветници искат референдум за изграждането на инсталация за 

изгаряне на отпадъци. Противници на тази идея обаче смятат, че боклукът трябва да се 

изгаря в ТЕЦ-София. 

 

Въпросите, които предлагат вносителите на идеята за референдум, са следните:  

 

- Съгласни ли сте Столичната община за изразходва 157 милиона евро, от които 67 

милиона заем за изграждането на инсталацията?  

 

- Съгласни ли сте инсталацията да се построи в района на центъра на града, на 

територията на ТЕЦ-София?  

 

или вместо това:  

 

- Инсталацията да се построи до завода за боклук в село Яна. 

 

Още преди фактически да е гласувана идеята за референдум, двата лагера са ясни. 

Едните определят това като възможност да се чуе гласа на народа, а другите - като 

популизъм и подготовка за местните избори. 

 

Източник: Economic.bg 

Заглавие: Greenpeace подреди най-големите производители на пластмасови 

отпадъци 

 

Не само тези мултинационални марки са виновни за замърсяването на природата, 

но те могат да бъдат част от решението на кризата 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/10/greenpeace-podredi-naj-golemite-

proizvoditeli-na-plastmasovi-otpadatsi.html 
 

https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/10/09/228796/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://www.economic.bg/bg/news/10/greenpeace-podredi-naj-golemite-proizvoditeli-na-plastmasovi-otpadatsi.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/greenpeace-podredi-naj-golemite-proizvoditeli-na-plastmasovi-otpadatsi.html
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Текст: Доброволците от движението Break free from plastic и Greenpeace проведоха 

инспекции в 42 държави, в които събраха пластмасови отпадъци от бреговете и 

определиха кои компании произвеждат на-много от тях. „Девет месеца, шест 

континента, 239 събития за почистване и повече от 187 000 парчета боклук по-късно, 

сега имаме най-изчерпателната информация за това как корпорациите допринасят 

за глобалния проблем със замърсяването от пластмаса”, пишат от организациите. 

 

Не само тези мултинационални марки са виновни за замърсяването на природата, 

но те могат да бъдат част от решението на кризата. „Вместо това те остават част от 

проблема, като ни продават пластмасови опаковки за напитки и нямаме друг избор 

освен да ги изхвърлим”, пишат от Greenpeace.  

 

Ето и топ 10 на компаниите, с чиито опаковки е най-замърсена околната среда  

 

1.Coca-Cola 

 

2.PepsiCo 

 

3.Nestlé 

 

4.Danone 

 

5.Mondelez International 

 

6.Procter & Gamble 

 

7.Unilever 

 

8.Perfetti van Melle 

 

9.Mars Incorporated 

 

10.Colgate-Palmolive 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: 100 коша за биоразградими отпадъци поставиха в Девня  

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/100-kosha-za-biorazgradimi-otpadyci-postaviha-

v-devnia-2124279 

 

https://dariknews.bg/regioni/varna/100-kosha-za-biorazgradimi-otpadyci-postaviha-v-devnia-2124279
https://dariknews.bg/regioni/varna/100-kosha-za-biorazgradimi-otpadyci-postaviha-v-devnia-2124279
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Текст: Община Девня закупи 100 коша за биоразградими отпадъци, които са 

разположени във всички квартали на града и в селата Кипра и Падина, съобщи кметът 

Свилен Шитов. Целта на новите придобивки е гражданите да не изхвърлят растителните 

си отпадъци в кошчетата за битова смет, а в специално обозначените за целта съдове.    

 

 "Ако битовите и растителни отпадъци се смесват, при сепарацията им заводът за 

преработка на боклук ни ги таксува отделно, от което губят всички девненски 

данъкоплатци", обясни Свилен Шитов. Той подчерта, че биоразградимата маса от 

новите съдове за растителни отпадъци ще бъде предавана за компостиране, от което 

общината има възможност да печели пари.  

 

 

Шитов призова девненци да изхвърлят струпаната през есенния сезон листна маса в 

новите кошове, които са специално обозначени за целта. Изхвърлянето на растителни 

отпадъци в съдовете за битова смет е и забранено по смисъла на Наредбата за 

обществения ред на Община Девня, която предвижда солени глоби за нарушителите. 

 

Източник: Десант 

 

Заглавие: Изложба в русенския Екомузей представя творби от отпадъци и природни 

материали 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/47028 

 

 
 

Текст: Експозицията акцентира върху теми свързани с екологията, рециклирането и 

използването на възобновяеми ресурси 

 

Експозицията акцентира върху теми свързани с екологията, рециклирането и 

използването на възобновяеми материали. 

 

Авторите са вложили в творбите си различни по произход отпадъци от бита ни, 

дървесни стърготини, ламарина, естествени пигменти и бои, хартия на прах, дърво и 

претопени оловни елементи. Николае Велчов (Румъния), Христина Бобокова (България) 

и Димитър Грозданов (България) пък съчетават съвременни материали като 

полиестерна смола, стиропор и различни лакове с натурални по произход такива, 

като глина, естествени пигменти, пръст и камък, цветя и треви.  

 

http://www.desant.net/show-news/47028
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Представени са различни по жанр произведения, разкриващи възможностите за 

използване на екоматериали в Лендарт инсталации, обекти, фотографии, като и 

други творби. Творбите в изложбата са на участниците Ан льо Ме (Франция) 2000, Джон 

Нортингтън (САЩ) 2016, Димитър Грозданов (България) 2008, Любен Фързулев 

(България) 2004, Майкъл Уикерсън (Канада) 2006, Милен Джановски (България) 2018, 

Милена Стамболийска (България) 2016, Мойра Жофрион (САЩ) 2006, Николае Велчов 

(Румъния) 2016, Христина Бобокова (България) 2018, Ян Червински (Швейцария) 2000 г. 

 

Експозицията ще остане в Екомузея до 2 ноември.   

 

Източник: Kazanlak.ccom 

 

Заглавие: Задигнаха кабел до ж.п. линията на Мъглиж 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-26688.html 

 

 
 

Текст: В Районното управление – Казанлък на 5 октомври 2018 г. е получено 

съобщение, че за времето от 18.20 ч. на 04.10.2018 г. до 10.20 ч. на 05.10.2018 г., в 

землището на гр. Мъглиж, в местността “Габровеца”, е била извършена кражба на 15 

метра кабел, разположен  до железопътна линия. 

 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195 от НК. 

 

https://www.kazanlak.com/news-26688.html

