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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: РИОСВ - Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и 

неприятна миризма 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/riosv-shumen-izvurshi-proverka-po-

signal-za-izgaryane-na-gumi-i-nepriyatna-mirizma/ 

 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ - Шумен извършиха незабавна проверка по сигнал за 

горене на гуми и неприятна миризма с черен дим от птицеферма в посока с. 

Подгорица, община Търговище. 

 

На място беше констатирано горене на отоплителни уреди в две от халетата на 

инсталация за интензивно отглеждане на птици, а изпускащите устройства 

отделяха пушек в жълто-кафяв цвят с характерна задушлива миризма. При 

проверка на документацията става ясно, че дружеството, стопанисващо обекта, 

притежава Комплексно разрешително за изгаряне в горивните съоръжения на 

въглища и екопелети. В момента на проверката е констатирано и изгаряне на 



дървени изрезки, от които на площадка са складирани 8 пълни биг бега. До 

приключване на проверката не се установи произходът на гореописаните 

изрезки, нито изгаряне на излезли от употреба гуми. 

 

Веднага беше преустановено изгарянето на неразрешените изрезки, а на 

дружеството е дадено предписание да представи пълна документация за техния 

произход. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: За качеството на въздуха: Ще има камери на много места и санкции 

навсякъде 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101359491/revizoro 

 

 
 

Текст: Тази година ще има камери на много места и ще има санкции навсякъде, 

заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров в интервю пред БНТ 

във връзка с проблема със замърсяването на въздуха от заводи в различни райони 

на страната. „Когато някой сгреши, изобщо да не ми се сърди“, допълни 

министърът. 

 

Той увери, че вносът на нелегални отпадъци от Италия е спрян. 

 

„Всички отпадъци на София обаче в момента се изгарят във Враца - е как да не 

провалиш властта, като отидеш и спреш завода във Враца и София се напълни 

с отпадъци. Ако никой не дойде да почисти у вас, какво ще стане след три дни - 

ще се зарине с отпадъци. Ето това се цели“, обясни Димитров: 

 

„Хем няма виновни, хем се търси криза“, заяви той. 

„Пестицидите ще ги изнесем. Ще решим проблема. Аз даже не искам в 

България да има пестициди“, посочи Емил Димитров. 

 

„За следващите три години София няма проблем с водоснабдяването. Язовир 

„Бели Искър“ го държим малко по-ниско заради водата, в момента в който се 

ремонтира, ще го напълним. И той е пълен, и „Студена“ е пълен, и „Дяково“, и 

още шест язовира“, каза още в сутрешния блок на Националната телевизия 

министърът на околната среда и водите.   

 

„Дяково“, „Студена“, „Искър“, „Бели Искър“ са най-пълните язовири в страната - 

само кажете и след две седмици почват да преливат“, категоричен беше Емил 

Димитров. 

 

Източник: Новини 

 

Заглавие: Полярни мечки атакуваха камион с отпадъци 



 

Линк: https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/625296 

 

 
 

Текст: Група от десет полярни мечки атакува камион с отпадъци в далечния изток 

на Русия, съобщава изданието "The Siberian Times", предава Нова Телевизия. 

 

На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как няколко от възрастните 

животни ловко се качват в каросерията на камиона, търсейки храна. Малките 

стоят встрани и наблюдават.  

 

Авторът на видеото уточнява, че в кабината на камиона има млад шофьор, който 

звъни по телефона си и вероятно търси помощ в критичната ситуация. 

 

Най-шокиращият момент от видеото е когато една от големите бели мечки се 

изправя пред кабината очи в очи със затворения вътре шофьор. 

 

Изходът от тази близка среща с хищник не е ясен, посочва "The Siberian Times". 
 

Източник: Onair.bg 

 

Заглавие: Мръсна градинка с опасни отпадъци в столичния квартал "Сухата река" 

 

Органите да извършат проверка и да почистят, иска потребител в Helpbook 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/206787-mrasna-gradinka-s-opasni-

otpadatsi-v-stolichniya-kvartal-suhata-reka 

 

 
 

Текст: В платформата на Helpbook.info ни сигнализираха за замърсена 

градинка и опасни отпадъци в столичния квартал "Сухата река“. От изпратените 

снимки се вижда, че част от зелената площ на предблоковото пространство е 

оградена с множество стари автомобилни гуми, които освен за заграждение в 

някои части са натрупани една върху друга и се използват за събиране на 

отпадъци. 

 

Така заградената площ е недостъпна за служители, извършващи обработка и не 

дава възможност за окосяване на растителността в нея. Всичко това създава 

предпоставки за наличието на гризачи, както и за възникването на пожари. 

Молбата е компетентните органи да извършат проверка и успешно да решат 

проблема с гумите и необработените тревни площи. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/206787-mrasna-gradinka-s-opasni-otpadatsi-v-stolichniya-kvartal-suhata-reka
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/206787-mrasna-gradinka-s-opasni-otpadatsi-v-stolichniya-kvartal-suhata-reka


 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Превръщат отпадъци от ананас в аерогелове 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/prevryshtat-otpadyci-ot-ananas-v-

aerogelove-230593 

 

 
 

Текст: Процесът за събиране на ананаси оставя след себе си тонове остатъци, 

в резултат на което се отделят парникови газове и други замърсители на околната 

среда. Търсейки решение на проблема, специалисти от Националния 

университет на Сингапур са разработили нов метод за икономично и екологично 

превръщане на отпадъците в ценни аерогелове, пише БТА като цитира сп. 

"Journal of Environmental Chemical Engineering".  

 

Учените припомнят, че комерсиалните аерогелове са доста скъпи, а 

производство им е свързано с отделянето на големи количества въглерод в 

земната атмосфера. Методът, разработен от сингапурските специалисти, 

използва влакна от листа от ананас за създаването на свръхлеки биоразградими 

аерогелове. Те абсорбират качествено маслата, ефективни са за топло- и 

звукоизолация и за разлика от търговските версии по време на производството 

им се отделя въглерод в минимални количества. 

 


