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Източник: Haskovo.life 

 
Заглавие: Хасковска фирма отнесе 10 000 лв. глоба 

 

Линк: https://haskovo.live/хасковска-фирма-отнесе-10-000-лв-глоба/ 
 

 
 

Текст: Наказателно постановление от 10 000 лв. получи хасковска фирма, която се 

занимава с производство и търговия на гасена вар и варов разтвор, съобщават от 

РИОСВ -Хасково. Причината е липса на регистрация съгласно изискванията на 

Регламент REACH. 

 

През април екоинспекторите са издали общо 6 наказателни постановления по 100 лв. 

на физически лица. 4 от тях са за реализация на инвестиционни предложения в 

защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Едно е за 

разораване на площ в защитена местност и едно за убита птица от вида тръстиков 

блатар чрез поставяне на отровни примамки в района на симеоновградското село 

Тянево. 

 

С 1 400 лв. е глобено друго физическо лице за извършване на дейности по събиране 

и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен 

документ. За неизпълнен в срок план за привеждане на депо за неопасни отпадъци в 

съответствие с нормативните изисквания са издадени две наказателни постановления 

по 7 000 лв.  

 

РИОСВ – Хасково е направила общо 119 проверки на 116 обекта. Дадени са 63 

предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, 

наложени са 4 санкции и са издадени 11 наказателни постановления на стойност 26 

500 лв. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: РИОСВ реагира на 8 сигнала от граждани и институции през април 

 

Линк: https://pazardjik.marica.bg/riosv-reagira-na-8-signala-ot-grazhdani-i-institucii-prez-

Article-206988.html 
 

 
 

https://haskovo.live/хасковска-фирма-отнесе-10-000-лв-глоба/
https://pazardjik.marica.bg/riosv-reagira-na-8-signala-ot-grazhdani-i-institucii-prez-Article-206988.html
https://pazardjik.marica.bg/riosv-reagira-na-8-signala-ot-grazhdani-i-institucii-prez-Article-206988.html
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Текст: Експертите на РИОСВ - Пазарджик предприеха действия по 8 сигнала, подадени 

от граждани и институции на „зеления телефон“ и на електронната поща на 

Екоинспекцията през април. 

 

Два от тях са за нерегламентирани сметища. На кмета на с. Огняново е дадено 

предписание да почисти замърсяване с отпадъци по поречието на река Марица, в 

местността „Орешака”. Другият сигнал е за нерегламентирано сметище в северната 

промишлена зона на Пазарджик - в бившия ДАП. Проверка на РИОСВ установи 

нерегламентирано съхраняване на отпадъци от пластмаса в бали и в биг бегове. На 

дружеството е дадено предписание да се почисти площадката и отпадъците да се 

предадат на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците. За това административно нарушение на ЗУО ще бъде съставен акт на 

юридическо лице. 

 

Подадени са и сигнали за системно изгаряне на автомобилни гуми в пещта на 

тухларната в с. Мененкьово, община Белово, и за незаконна автоморга в стария 

селскостопански двор в с. Величково. При извършените проверки не са констатирани 

нарушенията, описани в сигналите. Проверен е и сигнал за извършване на ремонтни 

дейности на моторни превозни средства в частен двор във Велинград и изхвърляне на 

масла, филтри и гориво на улицата. При проверката е установено, че на посочения 

адрес не се извършва ремонт на автомобили и няма отпадъци. Сигналите са 

неоснователни. 

 

Проверка на сигнал за нерегламентирани строителни дейности в територия около яз. 

„Въча”, м. „Чечево”, землище на с. Равногор не установи нарушения от 

компетентността на РИОСВ. В посочения имот не се извършва строителство и няма 

съществуващи постройки. 

Нерегламентиран улов с непозволени средства е вероятната причина за наличие на 

умрели малки рибки в отводнителен канал на входа на с. Добровница, за които 

РИОСВ беше сигнализирана. Проверката не установи точков източник на замърсяване 

на водите в отводнителния канал.  

 

Намерен защитен вид - таралеж, в детска градина „Пролет” в град Пазарджик е 

освободен от експерти на РИОСВ на подходящо за вида място, в добро състояние, без 

външни наранявания. 
 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: "Бунтовно поведение": Учениците, които Грета Тунберг вдъхнови за защита на 

природата 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/05/08/3498368_buntovno_povedenie_ucheni

cite_koito_greta_tunberg/ 

 

 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/05/08/3498368_buntovno_povedenie_uchenicite_koito_greta_tunberg/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/05/08/3498368_buntovno_povedenie_uchenicite_koito_greta_tunberg/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 

Текст: След като забелязал край дома си оголени и зле поддържани тревни участъци, 

13-годишният Никита Шулга станал съосновател на проект в Украйна, който превръща 

остатъците от храната в столовата на училището му в органичен тор за създаване на 

здрава почва. 

 

Британският ученик Еъртън Кейбъл е бил едва осемгодишен, когато научил за 

бездомните хора и така поел по пътя на активизма и учредяването на присъжданите 

на младежи награди "Вода, Въздух и Храна" (Water, Air and Food Awards WAFA). 

 

Джорджия Мира, на 16 години, била подигравана, когато, вдъхновена от шведската 

активистка по въпросите на климата Грета Тунберг, започнала климатични протести 

пред училището си в Южна Италия, но вярва, че бавно променя мисленето и на 

връстниците си, и на учителите. 

 

 

Всички те са част от около 60 тийнейджъри, призовали тази седмица възрастните да 

разрешат проблемите на климатичните промени и глада без повече отлагане на 

четиридневна конференция за хранително-вкусовата промишленост в италианския 

град Милано. 

 

"Трябва да разрешим тези проблеми, не да си затваряме очите (...), защото, ако не го 

направите, нищо няма да се промени", каза за фондация "Томсън Ройтерс" София-

Кристина Борисюк - 13-годишна бивша съученичка на Шулга, която е съоснователка 

на проекта за компостиране. "Ако не правим нищо, след 200 - 300 години, дори след 

100 години, всички ще умрем, защото използваме много минерали и други ресурси, 

но не попълваме запасите", добави Шулга, чийто проект е обхванал 200 училища в цяла 

Украйна. 

 

Тяхната цел е всичките 17 хил. училища в Украйна да произвеждат собствен компост. 

"Изчислихме, че всяко училище произвежда един тон органични отпадъци годишно. 

Ако всички училища компостират този отпадък, нашите депа за отпадъци ще станат 

по-малки, почвата ни ще стане много по-плодородна, а качеството на въздуха ще се 

подобри", каза Борисюк. 

 

Решаващи години 

 

Младежкият активизъм е в центъра на вниманието, откакто 16-годишната Тунберг 

стана известна миналата година със седмичните си протести пред сградата на 

парламента в Стокхолм, носейки плакат "Училищна стачка за климата". Оттогава 

хиляди ученици по целия свят протестират като нея с искане за действия по климата, а 

младежки организации започнаха стачки с участието на ученици в повече от 40 

държави. 

 

"Тези няколко години са от решаващо значение (...) действия трябва да бъдат 

предприети сега", каза Кейбъл, сега на 16 години, визирайки предупреждението на 

учените, че светът разполага само с 12 години, за да прочисти енергийната си 

система, ако не иска да се изправи пред потенциално катастрофални последици. 
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Младежите от WAFA са привлекли 100 хил. ученици от повече от 1000 училища в 12 

държави, които да се занимаят с проблеми около сигурността на водата, каза Кейбъл, 

който е агитирал срещу широк кръг проблеми, включително глада, отглеждането на 

животни в затворени условия и кибертормоза. Учениците проверяват и изчисляват 

колко вода се пилее дневно заради течове от тръбите и кранчетата, за да разберат 

мащабността на проблема и след това как да го решат, каза той. 

 

Намаляването на количеството вода, която се губи в резултат на стари, пробити тръби, 

също е дейност, върху която Мира от южния италиански град Бари иска градските 

власти да работят. Това е част от план за действие, изготвен от местния клон на 

глобалното движение на Тунберг "Петъчни дни за бъдещето", за по-добро управление 

на природните ресурси. 

 

"Предлагаме също да се засажда ново дърво за всяко новородено дете в града", 

защото Бари има много малко зелени площи, каза Мира, която продължава 

всекидневните си протести и иска да разшири темата. Наскоро те организираха 

среща за връзките между климатичните промени и имиграцията. 

 

Мария Елена Семедо, заместник генерален директор на организацията на ООН по 

прехрана и земеделие ФАО, приветства младежите за това, че са изразили мнението 

си. "Ако погледнете големите предизвикателства пред нас - да нахраним растящото 

население с по-малко разходи, да защитим околната среда и да променим 

поведението си като потребители, важно е да имаме, ако мога така да се изразя, 

такова бунтовно поведение", каза тя. /БТА 

 

Източник: Дума 

 
Заглавие: Още четири заглавия в "Книги за смет 2019" 

 

Линк: https://duma.bg/oshte-chetiri-zaglaviya-v-knigi-za-smet-2019-n191353 

 

 
 

Текст: Нови заглавия очакват любителите на околната среда и четенето в екологичната 

кампания "Книги за смет". Сред тях са "Дивите лебеди" от Ханс Кристиян Андерсен, 

"Любими детски стихчета за България" - сборник от най-обичаните родни автори, 

"Необикновени истории от стари времена" - приключенски разкази от Уошингтън 

Ървинг, свързани с историята на двореца Алхамбра, и специално издаденото томче 

"Гарби, Али и зелената планета", написано и илюстрирано от българската дизайнерка 

Ралица Найденова. 

 

Инициативата т.г. ще се проведе едновременно в София, Пловдив, Бургас на 11 май 

и в Стара Загора и Велико Търново на 12 май. Датата съвпада с празника на светите 

братя Кирил и Методий. 

 

https://duma.bg/oshte-chetiri-zaglaviya-v-knigi-za-smet-2019-n191353
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Срещу всеки килограм предадени пластмасови отпадъци участниците в кампанията 

ще могат да получат една хартиена или две електронни книги по избор. 

 

Традиционно кампанията ще се проведе между 10 и 13 ч.на съответните места: 

 

София: паркинг на Kaufland Младост (ул. "Филип Аврамов" 3) и паркинг на Kaufland 

Крива река (бул. "Ген. Тотлебен" 36); 

 

Пловдив: пред Общината и на паркинга на Kaufland в Тракия(бул. "Освобождение" 47); 

 

Бургас: пред Пантеона и на паркинга на Kaufland (ул."Янко Комитов" 8); 

 

Велико Търново: паркинг на Kaufland (ул. "Краков" 2Б) и Mall Велико Търново; 

 

Стара Загора: паркинг на Kaufland (ул. "Стамо Пулев" 2). 

 

За рециклиране ще се приемат всички пластмасови отпадъци, почистени от 

хранителни или други остатъци, годни за рециклиране, събрани по възможно най-

компактен начин: найлонови торби, части от играчки, чаши, чинии и прибори за 

еднократна употреба, туби и шишета от течности, препарати, пластмасови капачки, 

тарелки и т.н. 

 


