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Източник: Нова 

 
Заглавие: Танкер е замърсил с мазут плажа край Шабла в началото на февруари 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/02/24/241657/танкер-е-замърсил-с-мазут-

плажа-край-шабла-в-началото-на-февруари/ 
 

 
 

Текст: Кметът на общината е уведомен за предприемане на действия за почистване 

на замърсената ивица 

 

Най-вероятно трансграничен пренос или преминаващ танкер е замърсителят на 

плажа на къмпинг „Добруджа" край Шабла през февруари. Това заявява министърът 

на околната среда и водите Нено Димов в писмен отговор на депутатски въпрос за 

замърсяването с мазут на плажа край Шабла, съобщава БГНЕС. 

 

Министърът уточнява, че на 10.02.2019 г. по „зелен телефон" на Регионалната 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Варна е постъпил сигнал, от кмета на 

община Шабла, за замърсяване на пясъчната ивица в местност „Тузлата", град Шабла 

с нефтопродукти. От служители на инспекцията незабавно е извършена проверка, 

при която е констатирано наличие на петна от гъста, непрозрачна, тъмнокафява 

течност (наподобяваща мазут) по протежение на плажната ивица в района на 

местността. Като компетентен орган, съгласно „Авариен план за действие при 

нефтени разливи в Черно море" за област Варна, кметът на община Шабла е 

уведомен за предприемане на действия за почистване на замърсената ивица, 

обяснява министърът. 

 

Изхвърлят ли се опасни течности в река Дунав? 

Той информира и че на 11.02.2019 г. от РИОСВ-Варна е извършена нова проверка, 

съвместно с представител на община Шабла. Констатирано е, че от служители на 

общината се извършва събиране на нефтопродуктите, като до края на деня плажът е 

почистен. Община Шабла е уведомила РИОСВ-Варна, че събраните мазутни 

отпадъци са предадени на дружество „Проучване и добив на нефт и газ" АД - район 

Шабла за временно съхранение и последващо предаване за оползотворяване и 

обезвреждане. 

 

С цел установяване на източника на замърсяване, от РИОСВ-Варна е извършена 

справка в регистъра на обектите за контрол и не е установен обект (брегови източник), 

използващ и/или генериращ мазут/мазутни отпадъци, т.е. вероятният източник на 

замърсяването е трансграничен пренос или преминаващ танкер, подчертава Димов. 

В тази връзка от РИОСВ-Варна е изпратено писмо до Дирекция „Морска 

Администрация" - Варна като компетентен орган, съгласно „Авариен план за 

действие при нефтени разливи в Черно море" за област Варна, за предприемане на 

действия за установяване на източника на замърсяване. 

https://nova.bg/news/view/2019/02/24/241657/танкер-е-замърсил-с-мазут-плажа-край-шабла-в-началото-на-февруари/
https://nova.bg/news/view/2019/02/24/241657/танкер-е-замърсил-с-мазут-плажа-край-шабла-в-началото-на-февруари/
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През 2018 г. в РИОСВ-Варна са подадени три сигнала за замърсявано на Черно море 

с нефтопродукти, като при извършените съвместни прооверки от експерти на РИОСВ-

Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район"-Варна и „ВиК Варна" ООД е 

констатирано, че сигналите са неоснователни, припомня още министър Нено Димов. 

 

Източник: БТВ 

 
Заглавие: Незаконно сметище до Самоков: Общината опитва да се справи с 

изхвърлянето на отпадъци 

 

Кметът на Самоков заяви, че общината нямат средства да охраняват денонощно 

терена  

 

Линк: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/nezakonno-smetishte-do-samokov-

obshtinata-opitva-da-se-spravi-s-izhvarljaneto-na-otpadaci.html 
 

 
 

Текст: За огромно незаконно сметище непосредствено до Самоков сигнализираха 

зрители на bTV в рубриката ни „Аз, репортерът”. Боклуците стоят там с години. 

 

Етернит, стари гуми и битови отпадъци са само част от нещата, които се изхвърлят 

там. Тоновете боклуци са само на 12 километра луксозните хотели на  Боровец и на 

2 от центъра на Самоков. 

 

Местността се нарича „Рашид бегов чифлик”. Някога там наистина е имало турски 

чифлик с плодородни овощни градини. От това време няма и помен. 

 

Голяма част от боклуците на незаконното сметище попадат в канали, които се вливат 

директно в река Искър. 10 километра по-надолу по течението реката се влива в язовир 

„Искър”.  

 

През 2006 г. мястото е отредено за изхвърляне на земни маси. Имало и охрана. От нея 

останала само стойката на бариерата, а бившият пазач Янко вече „бере“ желязо. За 

да се спести от сметищни такси, боклуците се изхвърлят обикновено по тъмно. Ромите 

от близката махала взимат по 10 лева за каруца. 

70-годишната Рени разказва и за камиони от близките предприятия. Между 300 и 1000 

лева е глобата за изхвърляне на отпадъци, но само ако има кой да констатира 

нарушението. 

 

Кметът на Самоков Владимир Георгиев призна, че проблемът е от години и от 

общината полагат усилия, за да ограничат изхвърлянето на отпадъците. „След като 

беше закрито старото депо и се откри новото, хората вече търсят различни варианти 

да не изхвърлят отпадъците на новото депо”, заяви Георгиев. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/nezakonno-smetishte-do-samokov-obshtinata-opitva-da-se-spravi-s-izhvarljaneto-na-otpadaci.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/nezakonno-smetishte-do-samokov-obshtinata-opitva-da-se-spravi-s-izhvarljaneto-na-otpadaci.html
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„Бяхме сложили бариера, караулка, охранявахме депото. Средствата не ни достигат, 

няма как денонощно да охраняваме тази площ”, допълни той. 

 

Все пак кметът отбеляза, че най-вероятно отново ще бъде сложена охрана, за да се 

контролира изхвърлянето на отпадъците. Веднага след отдръпването на снега теренът 

отново ще бъде почистен. 

 

Общината е издала и брошури, с които предлагат на всички граждани боклукът да се 

извози съвсем безплатно. За една година обаче имало само 2 обаждания. 

„Отпадъците не са само от ромската махала, много хора си плащат на ромите да 

изхвърлят отпадъците и вместо това да се случи на 1 км по-натам, го изхвърлят тук”, 

каза кметът. 

 

Той призова хората да подават сигнали и увери, че общината ще реагира. Според 

него начинът е да се съставят актове. „Ще се обърнем и към областното пътно, за да 

сложим мантинели, за да няма достъп до този терен”, посочи Владимир Георгиев. 

 

София Атанасова, главен експерт в отдел „Управление отпадъците” към РИОСВ, 

обясни, че за изминалата година са направили 2 проверки и е установено 

замърсяване. По думите ѝ каналът се почиства ежегодно и за опасност за 

екосистемата не можем да говорим. Днес отново предстои проверка. 

 

На въпрос дали отново ще санкционират общината, тя отговори, че идеята не е да се 

раздават само актове, а да се предприемат съвместно с общината съответните 

мерки и действия, за да се предотвратят замърсяванията. 

 

Източник: Stolica.bg 

 
Заглавие: Столичен инспекторат премахна камион с отпадъци на ул. "Вардар"  

 

Линк: https://stolica.bg/raion-krasna-poliana/stolichen-inspektorat-premahna-kamion-s-

otpadatsi-na-ul-vardar 
 

 
 

Текст: Закотвен от месеци камион, пълен с боклуци беше премахнат след 

светкавична намеса на Столичен инспекторат. Той се намираше на ъгъра на ул. 

"Вардар" и ул. "Рибен буквар". След сигнал на граждани до Столица.bg районният 

кмет на Красна поляна Иван Чакъров предприе бърза проверка и мерки, а след 

намесата на Столичен инспекторат боклукът и камионът бяха премахнати.  

 

При проверката бе открит собственика на камиона. Той обяснил, че просто си е 

паркирал на това място, а живеещи в блока се възползвали от откритата каросерия и 

редовно си изхвърляли отпадъците. Камионът вече е преместен, а на мястото е 

https://stolica.bg/raion-krasna-poliana/stolichen-inspektorat-premahna-kamion-s-otpadatsi-na-ul-vardar
https://stolica.bg/raion-krasna-poliana/stolichen-inspektorat-premahna-kamion-s-otpadatsi-na-ul-vardar
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поставен контейнер за битов отпадък. Скоро там ще има и съдове за разделно 

събиране, уточниха от Столичен инспекторат. Междувременно в четвъртък вечерта 

фирмата,която беше глобена за замърсяване на Симеоновско шосе организира за 

своя сметка почистване и изми участъка от Околовръстното до ул. "Георги Русев". 

 


