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Източник: Haskovo.info 

 

Заглавие: 622 тона отпадъци са струпани край ТЕЦ-а в Димитровград. РИОСВ: Нямат 

разрешително да ги горят 

 

Линк: https://haskovo.info/109818/622-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B0-%D0%B2/ 

 

 
 

Текст: След бурни реакции в социалните мрежи и сезиране от кмета на 

Димитровград Иво Димов за струпани отпадъци край ТЕЦ „Марица 3“ от РИОСВ – 

Хасково извършиха проверка. Притесненията са за произхода на отпадъците и дали 

те се изгарят в ТЕЦ-а. 

 

От Екоинспекцията съобщават, че в действащото Комплексно разрешително на ТЕЦ-а 

не е позволено да се ползват RDF-модифицирани горива. Към момента няма и 

издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда или решение по ОВОС, с които да се разрешава 

изгаряне на отпадъци на територията на ТЕЦ-а. 

 

Установено е, че на площадката, която се ползва от „Траш Еко Пак“ ООД, се 

съхраняват 622 тона частично балирани, нееднородни отпадъци. РИОСВ е предприела 

допълнителни мерки и действия с цел установяване вида и произхода на доставените 

отпадъци. След това на дружеството ще бъдат дадени задължителни предписания в 

съответствие със законодателството, допълват от еконспекцията. 

 

Източник: Новини.бг 

 
Заглавие: Край на еднократната пластмаса в района на Еверест 

 

Линк: https://m.novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/553512 
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https://m.novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/553512
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Текст: Пластмасата за еднократна употреба е забранена в района на Еверест, за да 

бъде намалено огромното количество отпадъци от планинари и алпинисти, съобщиха 

днес непалските власти, цитирани от АФП. 

 

По-рано това лято правителствена инициатива за почистване на Еверест успя да 

събере 10 тона боклук. 

 

Новата забрана покрива и напитките в пластмасови бутилки и ще влезе в сила от 

януари. 

 

Регионът е посещаван от 50 000 туристи всяка година. 

 

За прилагане на мярката местните власти ще работят с алпинистки компании, 

авиолинии и с Непалската планинска асоциация. Все още не се предвижда някакво 

наказание за нарушаване на забраната. 

 

Източник: Actualno.com 

 
Заглавие: Подземните кофи за боклук ще заработят до седмица в Бургас 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/podzemnite-kofi-za-bokluk-shte-zarabotjat-do-

sedmica-v-burgas-news_786791.html 
 

 
 

Текст: Още една от петте площадки в Бургас, на които са изградени подземни кофи 

за смет, предстои да заработи. Тя се намира в бургаския комплекс „Лазур“ близо до 

Морската градина и не е единствената в града. Остава да бъде извършена още 

работа преди да влезе в експлоатация. Actualno.com разговаря с Павлин Михов, 

директор на дирекция “Околна среда” към община Бургас:  

 

“Не са поставени само вътрешните, пластмасови съдове, в които ще се събира 

боклука. Всички друго е готово. Има машини, които са специално за почистване на 

този вид кофи. Ако обаче няма вътрешни съдове, няма къде да падне този отпадък. До 

края на следващата седмица, най-вероятно, ще бъдат монтирани подземните 

контейнери“.  

 

Проектът за новия за България начин за събиране на отпадъци е започнал през 2017 

година. До този момент броят на площадките за подземни съдове е над 30 на 

различни места в града. Предимствата на този начин на събиране на отпадъци са 

големи. Едни от най-осезаемите са свързани с по-малко миризми и повече чистота. 

„Изграждането на новите площадки продължава. Те са част от системата за разделно 

събиране на отпадъци на територията на града. Предимствата на подземните съдове 

са свързани с факта, че гнилостните процеси настъпват по-бавно, няма 

разпространение на миризми, няма достъп на насекоми и хора до изхвърлените 

https://www.actualno.com/burgas/podzemnite-kofi-za-bokluk-shte-zarabotjat-do-sedmica-v-burgas-news_786791.html
https://www.actualno.com/burgas/podzemnite-kofi-za-bokluk-shte-zarabotjat-do-sedmica-v-burgas-news_786791.html
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отпадъци. Освен това, те са няколко пъти по-големи като обем от старите контейнери. 

Една точка с четири подземни контейнери събира 12 кубика отпадъци, докато от 

старите кофи са нужни 12 , за да се събере такова количество смет“, пояснява Павлин 

Михов, Въпреки предимствата, старите кофи за боклук ще останат в близост до 

подземните. 

 

Машините, които се грижат за почистване на подземните контейнери, са съобразени 

с тяхната форма и специфични отвори. Обикновено на всяка площадка има по 

четири подземни кофи за смет. В две от тях се изхвърлят смесени отпадъци, а другите 

са само за хартия и пластмаса. 

 

Източник: Новини.бг 

 
Заглавие: РИОСВ-Пловдив изпраща автоматична мобилна станция, за да следи 

въздуха в Карлово 

 

Линк: https://m.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/553509 

 

 
 

Текст: Екип от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ 

- Пловдив) и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС беше изпратен 

незабавно в района на депото за отпадъци в гр. Карлово, където през нощта е 

възникнал пожар. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ.  

 

Осигурено е и позиционирането на мобилна автоматична станция, която ще измерва 

показатели за състоянието на атмосферния въздух. Чрез нея ще бъде възможно 

денонощно непрекъснато следене на показателите на въздуха. В момента тя пътува от 

Пловдив към Карлово. 

 

При наличие на първи данни за качеството на въздуха, обществеността ще бъде 

информирана за тях. 

 

Пожарът е възникнал в около 4.15 часа през нощта, а екоинспекцията е уведомена за 

него от РУ МВР - Карлово. Засега пожарът е овладян, но все още тлее и има пушек. 

 

Екипи на пожарната са на място. РИОСВ – Пловдив е в координация с всички отговорни 

институции. 

 


