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Източник: Bloomberg 

 

Заглавие: Как ЕС и България могат да постигнат кръгова икономика 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-04-05/kak-es-i-balgariya-mogat-da-

postignat-kragova-ikonomika 

 

 
 

Текст: Реалистично към средата на тази година ще бъдат приети окончателните 

директивни текстове, свързани с Пакета за създаване на кръгова икономика на ЕС. 

След това ще бъдат официално публикувани като ново законодателство и държавите 

членки ще имат две години за транспонирането.  

 

Това каза Антон Пейчев, старши експерт в Дирекция "Управление на отпадъците и 

опазване на почвите", МОСВ, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с 

водещ Вероника Денизова.  

  

"Пакетът за създаване на кръгова икономика бе представен като инициатива на ЕК 

през 2015. В рамките на две години течеше един доста интензивен преговорен процес 

между държавите членки и след това между държавите членки и комисията. В момента 

текат формални процедури по изчистване на текстовете".  

 

Това, което е заложено, са доста по-високи цели за рециклиране - 65% рециклиране 

на битовите отпадъци до 2035 година, до 10% депониране на битовите отпадъци, каза 

събеседникът.  

 

"Много по-голям акцент се поставя върху мерките по превенция. В тази връзка ще бъде 

необходима работа и с бизнеса, и с гражданите за повторна употреба и генериране 

на по-малко отпадъци". 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Зловещо: Островите са райско кътче, но ще бягате от този, като дявол от 

тамян, защото... 

 

Линк: https://www.blitz.bg/svyat/zloveshcho-ostrovite-sa-raysko-ktche-no-shche-byagate-

ot-tozi-kato-dyavol-ot-tamyan-zashchoto-snimki_news590643.html 

 

 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-04-05/kak-es-i-balgariya-mogat-da-postignat-kragova-ikonomika
https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-04-05/kak-es-i-balgariya-mogat-da-postignat-kragova-ikonomika
https://www.blitz.bg/svyat/zloveshcho-ostrovite-sa-raysko-ktche-no-shche-byagate-ot-tozi-kato-dyavol-ot-tamyan-zashchoto-snimki_news590643.html
https://www.blitz.bg/svyat/zloveshcho-ostrovite-sa-raysko-ktche-no-shche-byagate-ot-tozi-kato-dyavol-ot-tamyan-zashchoto-snimki_news590643.html
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Текст: Отдалеченият остров Хендерсън - малка точка на картата в безбрежните води 

на южния Тихи океан - се намира на половината път между Нова Зеландия и Чили. Това 

е един от четирите острова, които съставляват островната група Питкерн.  

 

Именно тук през 1789 г. бунтовниците от HMS Bounty търсят безопасно пристанище. Те 

акостират на остров Питкерн, който се намира на някои 190 км от Хендерсън.Това е 

единственият обитаем остров в групата.  

 

Никой не живее на Хендерсън, който се радва само на посещевия от учени и местни. 

Най-близката голяма земна маса е на повече от 5000 километра от него. 

 

Но въпреки че е много отдалечен и ненаселен, остров Хендерсън не е недокоснат от 

човешкото влияние.  

 

Пясъчните плажове, които би трябвало да са девствени, са пълни с 

боклуци.Изследователите смятат, че има около 38 милиона пластмасови къса с обща 

маса 18 000 кг, разпръснати на брега. По-голямата част от останките - приблизително 

68 процента - дори не са видими, те са погребани под пясъка, посочва Amusing Planet. 

 

Върху всеки квадратен метър от плажовете на Хендерсън има между 20 и 670 парчета 

пластмаса на повърхността и между 50 и 4500 броя, заровени в пясъка на дълбочина 

до 10 сантиметра. 

 

Около 3750 нови парчета отпадъци се изхвърлят на северния плаж на острова всеки 

ден. Ако тези оценки на учените са правилни, остров Хендерсън може да е с най-

висок процент плътност на замърсяване с пластмаса в световен мащаб.  

 

Откъде идват всички тези боклуци? От огромната пластмасова супа, наречена океан, 

разбира се. Остров Хендерсън се намира в покрайнините на южната част на Тихия 

океан, където воден поток се завихря Австралия и Южна Америка, ограничен от 

Екватора.Той привлича боклуци от южния Тихи океан и далечните континенти и ги 

депозира на брега на Хендерсън.  

 

Подобен феномен се среща в Северното полукълбо, където пластмасата от 

северния Тихи океан се изхвърля на плажа Камило на Хаваите. 

 

Дженифър Лоуърс, учен от университета в Тасмания, който ръководи изследването на 

отпадъците, проследява източника им до 24 различни страни от всеки 

континент.Изввърлена на брега, пластмасата става крехка от UV слънчевите лъчи и се 

разпада на стотици или дори хиляди парчета, някои от които са по-малки от 2 

милиметра.  
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Те се погребват в пясъка и се превръщат в постоянна част от острова. 

 

Въпреки това, мястото е обявено за обект на световното наследство от ООН през 1988 

г. Уеб сайтът на ЮНЕСКО все още описва острова като "един от малкото атоли в света, 

чиято екология е практически недокосната от човека". 

Източник: Vesti.bg 

 

Заглавие: BBC: Мръсната, токсична тайна на Москва 

 

Кризата кара властите да раздават газови маски и респиратори 

 

Линк: https://www.vesti.bg/sviat/mrysnata-toksichna-tajna-na-moskva-6081051 

  

 
 

Текст: Най-големият и модерен град в Русия създава огромен екологичен проблем. 

Причината е, че руската столица Москва няма програма за рециклиране и 

разширяването на депата за боклук, съобщава BBC. 

 

Кризата кара властите да раздават газови маски и респиратори на хората в съседни 

селища, близо до които се изхвърлят отпадъците на мегаполиса. 

 

Пример за това е Волоколамск. През град с население около 20 00 души, през който 

тече токсична река. 

 

Водата в нея съдържа арсен, живак и други тежки метали в концентрации стотици пъти 

над допустимите. Реката извира от близкото сметище, което също така изпуска 

токсичен сероводород. 

 

Местните жители протестират от месеци срещу замърсяването, но без ефект. А 

проблемът се задълбочава. През миналия месец близо 60 деца от Волоколамск бяха 

хоспитализирани, след като вдишали отровен въздух. Само на 21 март, по данни на 

Интерфакс, са били прегледани 200 деца и около 100 възрастни с респираторни 

проблеми. 

 

Това е само един от засегнатите градове в региона. Около 20% от отпадъците – 

индустриални и битови, в Русия идват от Москва. Всичкият този боклук се складира в 

околностите на мегаполиса. През изминалите три години обаче много сметища бяха 

препълнени и закрити. 

 

Местните власти във Волоколамск обещаваха, че ще закрият местното депо за 

отпадъци. Не е ясно обаче къде ще отива боклукът тогава. Преди две седмици 

губернаторът на областта беше отстранен от поста, за да се намали общественото 

недоволство. Но сметището продължава да функционира. Държавата планира да 

https://www.vesti.bg/sviat/mrysnata-toksichna-tajna-na-moskva-6081051
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построи общо 14 завода за преработка на отпадъци. С цена от над 1 млрд. рубли 

всеки. Засега обаче има договори само за 3. И те само ще сортират и пакетират 

боклука, без термична обработка. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Няма равен при беритбата! Ром сам задигна 5-тонен мост 

 

Линк: https://www.blitz.bg/kriminalni/prestplenie/nyama-raven-pri-beritbata-rom-sam-

zadigna-5-tonen-most_news591384.html 

 

 
 

Текст: 5-тонна стоманена конструкция, демонтирана от скоростната жп линия София- 

Бургас е била открадната между 30 март и 3 април, съобщи в. "Монитор". Липсата 

лъснала рано сутринта във вторник при оглед на площадката в съседство с перона на 

жп гарата в село Оризово.  

 

В хода на образуваното досъдебно производство се установило, че са изчезнали и 

няколко стоманени релси, които били открити в съседен двор. Кражбата на моста е 

била осъществена с помощта на автокран и камион, нает от 38-годишния Бекташ М. 

от близкото село Опълченец.  

 

Мъжът се хванал на почасова работа да разбива стоманобетонните траверси и да 

вади от тях арматурата, но междувременно установил, че обектът не е охраняем и 

само който го мързи не крадял метали.  

 

Стоката била откарана до Пловдив и продадена за скрап, тепърва ще се установява 

каква е стойността й. Бекташ, който е от ромски произход е задържан за 24 часа, 

образувано е досъдебно производство.  

 

Аналогичен случай за кражба на мостова конструкция е имало през януари 2013 

година, когато петима жители на чирпанското село Мирово нарязаха на парчета и 

откараха чак в Ямбол като скрап мост над река Марица, използван от военните.  

 

Източник: Марица  

 

Заглавие: Незаконна автоморга цъфна до блока  

 

Мъж от "Столипиново" върти бизнеса с трошки направо в тревните площи между 

жилищните сгради 

 

Линк: https://www.marica.bg/nezakonna-avtomorga-cyfna-do-bloka-Article-118148.html 

  

https://www.blitz.bg/kriminalni/prestplenie/nyama-raven-pri-beritbata-rom-sam-zadigna-5-tonen-most_news591384.html
https://www.blitz.bg/kriminalni/prestplenie/nyama-raven-pri-beritbata-rom-sam-zadigna-5-tonen-most_news591384.html
https://www.marica.bg/nezakonna-avtomorga-cyfna-do-bloka-Article-118148.html
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Текст: Потрошени леки автомобили се складират в незаконна автоморга на последна 

спирка в квартал „Столипиново”, направо в тревните площи пред една от жилищните 

сгради. Местните обясняват, че са на мъж на име Яшар, който помага и в един от 

меджитите в махалата (молитвени домове, които заместват джамиите в 

етнокварталите). Собственикът изкупувал трошките и после ги препродавал на части, 

като ползва междублоковото пространство за плац. Конкуренцията обаче също не 

спи и на ъгъла до строените в момента 5 возила Али прихваща клиенти и предлага 

пазарлък на по-изгодна цена.  

 

Вдигнали сме ръце, но това отпред е нищо, обясни мъж от блока, пред който са 

складирани трошките. По думите му по-големят проблем е зад жилищната сграда, 

където от години има склад за скрап. Собственикът Гаро даже върти реклами по 

пловдивска радиостанция, а в махалата го описват като един от заможните и 

влиятелни хора в гетото, срещу които местните не смеят да издигнат глас.  

 

Идват камиони вечер, изсипват железа и тухли, вдига се страшен шум, разказаха 

съседите. Те роптаят, че такива бази трябва да се правят извън града, а не между 

жилищни сгради. Складът е вдигнат в междублоковото пространство на двете сгради 

на „Крайна” с номера от 1 до 7 и от 8 до 15. Преди хората си имали комшулука. Сега 

достъпът бил отрязан. При лошо време вятърът бие в зелената ограда, зад която се 

складира старото желязо, и образува там сметище точно пред жилищните входове.  

 

Хората твърдят, че в далечното минало на това петно трябвало да се прави детска 

градина. После от нищото изникнал складът. Чуло се, че е незаконен и по едно време 

собствениците даже го изпразнили, защото предстояло да се бута. После обаче пак 

заработил.  

 

„Запознати сме с незаконната морга и се работи по случая. Вече е в списъка за 

премахване на незаконни обекти и през следващата седмица предстои старите 

автомобили да бъдат махнати оттам”, коментира кметът на район „Източен” Николай 

Чунчуков. Той добави, че до него не са стигали сигнали за склада за скрап зад блока, 

пред който е автоморгата, и не се нае да коментира при какви обстоятелства се е 

появил и дали е имало намерения във времето да бъде събарян. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Работник с опасност за живота, паднал в машина за сепариране на 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/rabotnik-s-opasnost-za-zhivota-padnal-v-

mashina-za-separirane-na-otpadyci-2089300 

  

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/rabotnik-s-opasnost-za-zhivota-padnal-v-mashina-za-separirane-na-otpadyci-2089300
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/rabotnik-s-opasnost-za-zhivota-padnal-v-mashina-za-separirane-na-otpadyci-2089300
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Текст: 47-годишен работник е с опасност за живота след трудова злополука в Депо за 

твърди битови отпадъци над Смолян. Инцидентът става вчера около 10:00 часа, когато 

смолянчанинът се опитвал да почисти разкъсващ барабан на поточна линия, но 

паднал в него. При опита да бъде изваден е получил множество травми и веднага е 

бил транспортиран от екип на Спешна помощ в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловидв. 

 

„Човекът беше с политравми и с опасност за живата. Транспортиран е от наш екип и 

в момента е настанен за лечение в пловдивска болница“, коментира директорът на 

Спешна помощ – Смолян д-р Венелин Денев. 

 

От УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив съобщиха за Дарик, че пострадалият се намира в 

Клиниката по неврохирургия с няколко счупени прешлена и ключица. 

 

 

„Инцидентът е станал в инсталация за отделяне на отпадъци. Един от работниците 

почиствал машина, но паднал в нея и докато го вадят му причиняват множество 

увреждания. По случая има образувано досъдебно производство за причиняване на 

телесна повреда поради професионална непредпазливост“, коментира районният 

прокурор на Смолян Георги Карпаров. 

 

Потърсихме за коментар и Инспекцията по труда в Смолян, но опитите ни да се 

свържем с директора на институцията инж. Емилия Даракчиева бяха неуспешни. 

 


