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Източник: Десант 

 

Заглавие: Учени: И круизните кораби замърсяват сериозно околната среда 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/57536 
 

 

Текст: Екип учени от Хърватия, Великобритания и Испания е провел изследване на 

влиянието на круизните кораби върху околната среда.  

 

Те са стигнали до извода, че трябва да се извърши мониторинг в глобален мащаб 

на индустрията с круизни лайнери, за да се създадат общи законодателни 

ограничения.  

 

Всяка година негативните последствия от круизите върху здравето на хората, 

въздуха, водата, почвите, дивата природа и екологията като цяло бележат 

нарастване. 

 

Един круизен плавателен съд произвежда въглероден диоксид повече, отколкото 

12 автомобила. За едноседмично пътуване пасажерите произвеждат вредни 

емисии, еквивалентни по обем на тези, които произвежда един жител на Европа 



за цяла година. При това емисиите от круизните лайнери, кръстосващи 

Средиземно море, представляват 10% от общия обем на отпадъците, попадащи 

в Световния океан.    

 

Освен това, условията за работа на персонала на тези кораби са доста тежки - 

те живеят и работят в условията на постоянен шум, което може да предизвика 

проблеми с психиката и нервната система. На борда, също така, е повишен 

риска от разпространяването на инфекции.  

 

Отделно, всеки ден круизните плавателни къдове произвеждат по 56 литра 

химически отпадъци, като в атмосферата попадат множество замърсяващи 

вещества.  

 

По-рано специалистите са изчислили, че ежегодно между 40 и 100 хиляди жители 

на Великобритания умират преждевременно заради замърсяванията от 

сухоземните и мореходни превозни средства. Става дума основно за 

населението на пристанищните градове Саутхемптън, Гримзби и Ливърпул. 

 
Източник: Синоптик 

 

Заглавие: Проверяват строителни обекти и сервизи за замърсяване на въздуха в 

София 

 

Вече има съставени актове за горене на отпадъци 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/proveriavat-stroitelni-obekti-i-servizi-za-

zamyrsiavane-na-vyzduha-v-sofiia-7384 

 

 
 

Текст: Столичните инспектори проверяват за нерегламентирано горене на 

отпадъци, както и строителни обекти и сервизи за замърсяване на въздуха, 

съобщиха от Столична община. 

 

Шест акта за горене на отпадъци са съставили през вчерашния и днешния ден 

инспекторите в районите „Красна поляна“, Връбница“ и „Искър“. 

 

По жалби и сигнали на граждани през октомври са извършени 37 проверки в 

районите: „Възраждане“, „Красна поляна“, „Лозенец“, „Лозенец“, „Младост“, 

„Овча купел“, „Илинден“, „Сердика“ и „Надежда“. 

 

За констатирано горене на отпадъци през октомври са съставени общо 10 акта 

за установяване на административно нарушение .На собствениците на имотите 

са дадени предписания да не горят отпадъци с постоянен срок за изпълнение. 

 

През месеца са проверени и 19 автосервиза в районите: „Красна поляна“, Овча 

купел“, „Витоша“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Кремиковци“. Установено е, че 

излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла се предават, 

съгласно сключени договори и представени приемо-предавателни протоколи. 

 

https://www.sinoptik.bg/news/proveriavat-stroitelni-obekti-i-servizi-za-zamyrsiavane-na-vyzduha-v-sofiia-7384
https://www.sinoptik.bg/news/proveriavat-stroitelni-obekti-i-servizi-za-zamyrsiavane-na-vyzduha-v-sofiia-7384


За отопление в проверените сервизи се използва ел. енергия. Не е установено 

горене на отпадъци, включително стари гуми и отработени моторни масла. 

Столичните инспектори са проверили и 239 строителни обекти за замърсяване в 

зоната около тях. 

 

Съставени са 17 акта за замърсяване, включително за транспортиране на 

строителни отпадъци и земни маси без чергила по Закона за чистотата на 

атмосферния въздух. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Перник изправен пред нова криза - този път с боклука 

 

Линк: https://news.bg/regions/pernik-izpraven-pred-nova-kriza-tozi-pat-s-

bokluka.html 

 

 
 

Текст: Перник отново е изправен пред криза, съобщава БНР. 

 

Регионалното депо за твърди битови отпадъци е препълнено и ако не бъдат 

предприети спешни действия, шестте общини в региона няма да има къде да 

депонират боклука си. 

 

Съществуващата първа клетка на депото в миньорския град е въведена в 

експлоатация в началото на 2016 г. Тя е с капацитет 219 000 тона и е достигнала 

критични нива на запълване. 

 

Определената от общинския кризисен щаб комисия е извършила проверка и е 

заключила, че в най-кратки срокове трябва да започне изграждането на втора 

клетка, за да се предотврати аварийна ситуация. Такова е и становището на 

екоинспекцията в София. 

 

През февруари тази година Община Перник е стартирала обществена поръчка 

за избор на изпълнител. Строителството обаче се бави заради обжалване на 

решението. 

 

Прогнозната стойност на обекта е 3,6 млн. лв., като част от парите ще бъдат 

осигурени от натрупаните отчисления на шестте общини по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците. За останалата част от сумата общината ще 

кандидатства за финансиране пред ПУДООС. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Фирма от Тракия икономическа зона започна национална кампания 

"Чиста България" 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2506885 

 



 
 

Текст: Фирма от Тракия икономическа зона /ТИЗ/ започна национална кампания 

"Чиста България". Доброволци само за 10 дни събраха 14 тона отпадъци в зона 

Раковски, съобщи Катя Стайкова, директор на "Клъстер Тракия икономическа 

зона". 

 

"Чиста България!" Под това мото членове на Hanon Systems - южнокорейска 

фирма, която има завод за производство и доставка на помпени системи за 

автомобилната индустрия в зона Раковски, част от ТИЗ, дадоха начало на своята 

национална инициатива за почистване на страната. В първия от "зелените дни" 

група от 14 души събра 200 чувала с отпадъци и ги натрупа на входа на 

индустриалната зона, за да визуализира какво се случва с природата ни. За 10 

дни грамадата от боклуци е нараснала на над 1500 чувала. 

 

Кампанията "Чиста България!" ще продължи и в другите части на ТИЗ, ще обхване 

и принадлежащите общини, каза още Стайкова. "Изключително сме благодарни 

на Дитер Емерт, управител на южнокорейската фирма, и на неговия екип, които 

запалиха искрата. Заедно ще раздухаме огъня на "Чиста България"! За по-малко 

от две седмици те почистиха 1.2 кв. км площ и 18 км пътища в и около 

индустриална зона Раковски. От Община Раковски, която извози отпадъците, са 

съобщили, че събраният за 10 дни боклук е 14 тона", каза Стайкова. Тя добави, че 

компанията е разширила обхвата на кампанията и два дни чисти парк "Лаута" и 

близките междублокови пространства, както и бреговете на река Марица в 

близост до Гребната база в Пловдив. Чрез кампанията "Чиста България" вече са 

събрани общо над 2000 чувала с боклук. 

 

Чрез инициативата "Чиста България" искаме да променим мисленето и навиците 

на хората. Природата не трябва да е кошче за отпадъци и хората трябва да 

разберат, че няма кой да чисти след тях, заключи Катя Стайкова. 

  

Източник: БТА 

 

Заглавие: Кюстендилци не подкрепиха исканото увеличение на данък сгради и 

такса смет 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2507020 

 

 
 

Текст: Общо 2 593 души са се включили в днешното обществено допитване за 

повишаването на данък сгради и такса смет за територията на община 

Кюстендил, съобщиха от общинската администрация. И жителите на селата, и 

тези в града не са подкрепили предложеното от Община Кюстендил увеличение 

на ставките. От общия брой на участвалите в допитването за неповишаването на 



данък недвижими имоти са гласували 59 процента, а за неповишаването на 

такса битови отпадъци - 54 на сто. 

 

В проценти "за" повишаване на данък сгради и такса битови отпадъци са 

гласували 33 на сто от участвалите във вота в града, 67 на сто са дали отрицателен 

отговор. В град Кюстендил в допитването са участвали едва 587 души. 2006 са 

участвали допитването в селата в община Кюстендил, при тях 41 процента са 

подкрепили исканото увеличаване на данък недвижими имоти, а повишаването 

на таксата за битови отпадъци са подкрепили 46 на сто. 

 

 

 


