
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

21 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на 

Община Лом 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-

kompostirasta-instalaciya-na-obstina-lom/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Лом 

Пенка Пенкова подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. По 

проекта ще се построи съоръжение за преработка на разделно събрани зелени 

и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на общината. 

Инсталацията е с капацитет над 3000 тона годишно и ще обслужва близо 25 000 

жители. 

 

Общият размер на инвестицията е над 3,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,4 млн. 

лв. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца. 

 

Проектът е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските 

и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

битови отпадъци, предназначени за депониране. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Теренът и химичните вещества в района на Гара Яна са почистени 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/terenut-i-himichnite-vestestva-v-rajona-na-

gara-yana-sa-pochisteni/ 
 

 
 

Текст: Приключи почистването на над 28 тона опасни химични вещества с все още 

неизяснен състав, които бяха изхвърлени в района на село Гара Яна. 

 

При получаване на сигнала бе направена цялостна организация и координация за 

действие от страна на Столична община с ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Регионалната 

инспекция по околна среда и води – София (РИОСВ - София). 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-kompostirasta-instalaciya-na-obstina-lom/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-kompostirasta-instalaciya-na-obstina-lom/
https://www.moew.government.bg/bg/terenut-i-himichnite-vestestva-v-rajona-na-gara-yana-sa-pochisteni/
https://www.moew.government.bg/bg/terenut-i-himichnite-vestestva-v-rajona-na-gara-yana-sa-pochisteni/
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След получаване на сигнал от кмета на с. Яна за установени нерегламентирано 

изхвърлени варели с химични вещества, на място са изпратени екипи на дирекция 

„Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община, ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“, СДВР и РИОСВ – София. Извършени са огледи на терен, като 

районът незабавно е обезопасен. 

 

На място е позиционирана и мобилна станция на ИАОС за измерване на качеството 

на атмосферния въздуха. Отчетените стойности при експресния анализ не показват 

отклонения от нормите за качество на атмосферния въздух в  района. 

 

Участъкът с опасните химични вещества е почистен от оторизирана фирма, като 

същите са оставени на съхранение в помещение, отговарящо на нормативните 

изисквания, до приключване на досъдебното производство. След почистването на 

химичните вещества от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната 

община са предприети действия по третиране на замърсения участък с цел неговото 

обезвреждане и обезопасяване. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: "Зелена светлина": Харпун за космически отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-kharpun-za-kosmicheski-otpadtsi 

 

 
 

Текст: В произвеждането на отпадъци и превръщането им в натрупан проблем, хората 

нямат равни. Не само на Земята, ами и около нея, в близка орбита. Космическият 

отпадък отдавна се е наложил като термин. Сега вече се налага и като количество. 

 

7000 тона останки от изстрелване на спътници, парчета от ракетни модули, обшивки и 

антени се въртят около планетата ни със скорост над 27 хиляди километра в час.  

Саймън Фелоус, ръководител на програма за премахване на отпадъци: Тези летящи 

парчета могат да навредят на космическите апарати. Сблъсък с нещо, което се носи 

с такава скорост, би бил катастрофален. 

 

Опасен отпадък, който трудно може да бъде събран. Трудно, но не и невъзможно. 

Европейски сателит извърши успешен опит за приковаване на летящи в орбита 

останки с помощта на специално разработен харпун. Засега експериментът дава 

обещаващи резултати в контролирана среда и на малки разстояния.  

 

Кати Башфорд, технически оператор на космически апарати: Това е много важно, 

тъй като сме длъжни да предприемем нещо за справяне с космическия отпадък, а 

http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-kharpun-za-kosmicheski-otpadtsi
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тези експерименти очертават потенциалните възможности за решаване на 

проблема. 

 

Друго възможно техническо решение за справяне с летящите в орбита отпадъци 

предоставя един малък апарат-ловец, известен като "кюбсат". То преследва 

набелязаната мишена в пространството и в подходящ момент изстрелва мрежа към 

нея, за да я хване. Опитите с този апарат също вдъхват вяра на учените за реално 

приложение на разработките им. Изводът: да, отпадъкът на Земята е предостатъчен, 

но това не значи, че трябва да го трупаме в Космоса. Напротив - и за едните, и за 

другите останки се раждат все повече съвременни и ефективни решения. 

 

Източник: БТА 

Заглавие: Десет от новите контейнери за битови отпадъци в Шумен са повредени; 

санкцията за неспазване на указанията за ползването им е 500 лева 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1960811 

 

 
 

Текст: Десет от новите контейнери за битови отпадъци, поставени в северната част на 

Шумен, вече са повредени. Работници от общинското предприятие по чистотата днес 

са установили, че има запалени отпадъци и обгорени съдове и на улица "Ген. 

Драгомиров" в областния град. Това съобщиха от общинския пресцентър.  

 

От там припомнят, че през миналата година са закупени 725 контейнера и за всеки 

един от тях от общинския бюджет са отделени 555 лева без ДДС.  

 

Само преди около месец приключи поставянето на новите съдове, а от началото на 

годината досега има немалко увредени от изхвърлени в тях запалени предмети. "Още 

по-опасно е, когато те по някакъв начин попаднат в машината за сметосъбиране. 

Горящите предмети могат да увредят и новите камионите", отбелязва инж. Сашко 

Велев от общинското предприятие "Чистота", цитиран от пресцентъра на местната 

администрация.  

 

От общината призовават гражданите да не изхвърлят гореща пепел, сгурия или 

запалени предмети в контейнерите за смет. На лицевата страна на съдовете са 

поставени и стикери, които показват, че изсипването на горящи отпадъци е 

забранено. Санкцията за неспазване на указанията е 500 лева, допълват от общинския 

пресцентър. 

 

Източник: Компас 

Заглавие: РИОСВ даде предписания за почистване на речните корита 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1960811
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Линк: http://www.kompasbg.com/burgas/item/6992-riosv-dade-predpisaniya-za-

pochistvane-na-rechnite-korita 

 

 
 

Текст: По заповед на министъра на околната среда и водите ще бъдат извършени 

проверки в цялата страна за проводимостта и наличието на нерегламентирани 

сметища по реките и прилежащите им територии във връзка с предстоящото 

снеготопене и пролетно пълноводие. Целта е ако има проблемни участъци, те да 

бъдат почистени преди снеготопенето.  

 

РИОСВ-Бургас даде предписания на кметовете на 13-те общините на територията на 

инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на 

нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите територии, 

попадащи в териториалния обхват на съответната община. Срокът на изпълнение на 

предписанията за почистване на речните корита и прилежащите им територии е 15 

април.  

 

До края на месец май ще бъдат извършени проверки за изпълнение на дадените 

предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат 

предприети административно- наказателни мерки. За неизпълнение на предписание 

Законът за опазване на околната среда предвижда глоба от 2000 до 20 000 лева. 

 

В същия период ще бъдат извършени проверки и за чистотата на общинската пътна 

мрежа, населените места – ангажименти произтичащи от Закон за управление на 

отпадъците на Общините. При констатиране на неспазване изискванията на ЗУО ще 

бъдат предприети административно-наказателни мерки, които предвиждат глоби от 

3000 до 10000 лева. 

 

Източник: Синоптик 

Заглавие: Град без отпадъци ще строят в Турция  

 

Проучват се 951 района в страната 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/grad-bez-otpadyci-shte-stroiat-v-turciia-2411 

 

 
 

Текст: Турските власти проучват кое е най-подходящото място за бъдещия град с 

нулеви отпадъци, съобщиха турските медии.   

http://www.kompasbg.com/burgas/item/6992-riosv-dade-predpisaniya-za-pochistvane-na-rechnite-korita
http://www.kompasbg.com/burgas/item/6992-riosv-dade-predpisaniya-za-pochistvane-na-rechnite-korita
https://www.sinoptik.bg/news/grad-bez-otpadyci-shte-stroiat-v-turciia-2411
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Проектът е част от инициативата за борба със замърсяването на околната среда и 

ако се окаже успешен, ще бъдат построени още такива градове. 

 

Според проекта  отпадъцитев бъдещия град ще бъдат събирани разделно, а 

органичният боклук ще се превърне в компост за наторяване на почвата.  

 

Употребените пластмасови,  метални и стъклени бутилки за напитки ще се изхвърлят в 

специални контейнери, а местните жители ще получават безплатни минути за 

разговори по мобилните телефони или допълнителен интернет, ако използват 

контейнерите. 

 

 


