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Източник: БНТ 

 

Заглавие: Димов: Ще опитаме да договорим разделно събиране на отпадъците по 

плажовете 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/dimov-shche-opitame-da-dogovorim-razdelno-sbirane-

na-otpadtsite-po-plazhovete 

 

  
 

Текст: Това, което ще се опитаме заедно с министерството на туризма, с министър 

Ангелкова да направим тази година е да започнем разделно събиране на 

пластмасовите отпадъци - да го договорим това заедно с концесионерите. Това 

обясни министърът на околната среда и водите Нено Димов в предаването "Още от 

деня" по повод чистотата на плажовете и поддръжката им. 

 

Предприятията, които събират разделно, да имат грижата да събират тези пластмаси 

отделно, защото това е един от най-сериозните замърсители - пластмасата по 

българското Черноморие и не само по него, коментира министър Димов.  

 

Министърът коментира и темата за мръсния въздух. 

 

Има решения, които трябва да бъдат на европейско ниво и които ще бъдат 

преговаряни, в момента, в който България престане да бъде председател на Съвета 

на Европа, доколкото в момента ние не можем да изразяваме национална позиция, 

но имаме, имаме национални рамки, които са в процес. В много напреднала фаза 

е Законът за чистотата на атмосферния въздух, който ще предвиди ограничаването на 

пазара на твърди горива с определено съдържание на сяра и пепел.  

 

Той обясни, че от гледна точна на автомобилния транспорт също са предприели 

промени - електромобилите да имат нулева екологична такса, даде за пример той.  

 

При всички положения решаването на проблема е дълъг процес и не може да се 

очаква в рамките на месец или година, коментира министър Димов. 

 

Източник: Vesti.bg 

http://news.bnt.bg/bg/a/dimov-shche-opitame-da-dogovorim-razdelno-sbirane-na-otpadtsite-po-plazhovete
http://news.bnt.bg/bg/a/dimov-shche-opitame-da-dogovorim-razdelno-sbirane-na-otpadtsite-po-plazhovete
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Заглавие: ЕС планира края на пластмасовите опаковки 

 

Европейската комисия е започнала процес, който да забрани в крайна сметка 

микропластмасите 

 

Линк: https://www.vesti.bg/sviat/evropa/es-planira-kraia-na-plastmasovite-opakovki-

6081889 

  

 
 

Текст: Европейският съюз представи плановете си до 2030 г. всички пластмасови 

опаковки в Европа да могат да бъдат рециклирани и да се премахнат пластмасите за 

еднократна употреба като чаши за кафе, бутилки и прибори. 

 

Стратегията, обявена от Европейската комисия, следва решението на Китай да 

забрани вноса на пластмасови отпадъци за рециклиране, включително огромни 

количества от Европа. 

 

"Комисията има за цел да увеличи рециклирането на пластмаси и всички 

пластмасови опаковки да бъдат повторно използвани или рециклируеми до 2030 г.", 

посочват от Комисията. 

 

Първият вицепрезидент Франс Тимерманс заяви: "Трябва да спрем навлизането на 

пластмаси в нашата вода, нашата храна и дори в нашите тела. Единственото 

дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и 

повторно използване на повечето". 

 

"Китайското решение несъмнено е голямо предизвикателство, но нека да превърнем 

това предизвикателство във възможност", добави той. 

 

Предложенията засега не съдържат планове за данък върху пластмасовите опаковки, 

които бюджетният комисар Гюнтер Йотингер предложи миналата седмица за борба 

със замърсяването и да помогне за запълването на дупка от около 13 милиарда евро 

в бюджета на ЕС, причинена от "Брекзит". 

 

"Все още не сме намерили начин да въведем европейски данък за пластмаси", заяви 

пред репортери заместник-председателят Юрки Катайнен, отговарящ за работните 

места и инвестициите. „Още е рано да обещаваме нещо.“ 

 

Комисията съобщи, че европейците генерират 25 милиона тона пластмасови 

отпадъци годишно, като по-малко от 30% от това количество се събират за 

рециклиране. 

 

https://www.vesti.bg/sviat/evropa/es-planira-kraia-na-plastmasovite-opakovki-6081889
https://www.vesti.bg/sviat/evropa/es-planira-kraia-na-plastmasovite-opakovki-6081889
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Тимерманс каза, че Европейската комисия е започнала процес, който да забрани в 

крайна сметка микропластмасите, намиращи се в козметиката, отделяни от 

опаковки и други продукти, тъй като те могат да попаднат в храната и в човешкото тяло. 

 

Източник: Банкеръ 

 

Заглавие: Столична община с нова политика за събиране на отпадъци 

 

Линк: http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/stolichna-obshtina-s-nova-politika-

za-subirane-na-otpaduci 

 

 
 

Текст: Столичната община визуализира графиците за сметосъбиране и 

сметоизвозване на различните видове отпадъци за всеки един от районите си. 

Достъпните визии събират и обобщават информацията за всички потоци отпадъци по 

лесен и удобен начин. Акцент е поставен върху графиците за извозване на 

едрогабаритни отпадъци за всеки район и подрайон, а за максимално улеснение е 

предложено и обозначение върху карта. Призивът към гражданите е да планират 

изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци съобразно с деня на извозването им, 

така че да се намали престоят на изхвърлените стари мебели, дограми или чували от 

домашен ремонт на улицата. 

 

„С помощта на Столичния инспекторат и Зелена София изготвихме обобщени 

модерни визуализации, които предоставяме на районните администрации и ще 

разчитаме на тях за по-нататъшното им разпространение. Целта е, така поднесена, 

информацията да достигне до жителите на всеки блок и до обитателите на всяка 

общинска сграда. Само чрез популяризиране на информацията за това кога и как 

да събираме и изхвърляме отпадъците си – включително  едрогабаритните, опасните 

отпадъци, електрическите и електронните – можем да разчитаме, че несъобразеното 

изхвърляне ще намалее, както и ще намалее възможността старите ни мебели да 

бъдат събирани нерегламентирано и евентуално – да бъдат изгорени и да замърсят 

въздуха“ – коментира инициативата зам.-кметът по околна среда в СО Йоана 

Христова.  

 

Инициативата за изготвяне на единни обобщени визуализации стартира преди 

няколко месеца с разпространение на графиците под формата на стикери върху 

контейнерите за смесен битов отпадък в пилотен район "Красно село". 

 

Източник: e-Burgas 

 

Заглавие: Играта започна: Ето колко точки ще ви донесат различните отпадъци 

 

Първите 10 най-активни граждани ще получат материални награди за 2500 лв. 

 

http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/stolichna-obshtina-s-nova-politika-za-subirane-na-otpaduci
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/stolichna-obshtina-s-nova-politika-za-subirane-na-otpaduci
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Линк: http://e-burgas.com/post/igrata-zapochna-eto-kolko-tochki-shte-vi-donesat-

razlichnite-otpadaci-9311 

 

 
 

Текст: Общинското предприятие "Чистота Еко" стартира кампания за отчитане и 

въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните 

центрове, разположени на територията на Бургас, чрез въвеждане на електронна 

система. 

 

Разработената електронна система дава възможност да се регистрират и отчитат 

разделно предадените количества фракции от гражданите в мобилните центрове. На 

всеки гражданин, който желае да се регистрира ще бъде предоставена баркод 

карта, с която срещу съответното количество разделно събран и регистриран отпадък, 

ще се трупат определен брой точки. Първите десет, събрали най-голям брой точки, 

към края на годината ще получат материални награди на обща стойност 2500лв 

осигурени от Община Бургас. Всички останали граждани, събрали над 1000 точки, ще 

получат безплатно 10 л. пакетиран компост, като за всеки 500 т. над 1000 ще получат 

допълнително 5л. компост. 

 

От ОП "Чистота еко" вече са определили точкуването за различните отпадъци. Най-

много точки ще носят металите, като мед, месинг, бронз, цинк, цам, алуминиеви 

отпадъци; оловни и никелови отпадъци, срещу които ще се получават цели 200 точки. 

За килограм метални опаковки пък ще гражданите ще получават 100 точки.  

 

Пластмаста, която е най-основният отпадъчен продукт, ще се "търгува" срещу 30 точки 

на килограм, а стъклото срещу 3 точки, тъй като то по принцип е по-тежко.  

 

В мобилните центрове ще могат да бъдат връщани и стари домакински уреди и 

оборудване от бита. Хладилници, замръзители, перални, сушилни, съдомиялни 

машини, готв. печки, фурни, котлони, микров. печки, климатици, вентилатори, ел. 

радиатори ще вървят по 300 точки за брой. По-малките домакински уреди, като 

прахосмукачки, ютии, тостери, фритюрници, кафе машини, електр. Ножове, уреди 

за подстригване, изушаване на коса, измиване за зъби, бръснене и т.н., ръчни и стенни 

часовници, везни и т.н. ще носят по 10 точки.  

 

Мобилните центрове приемат още лекарства с изтекъл срок на годност, тонер касети, 

пържилни мазнини, текстил и кожа, автомобилни гуми и други. 

 

Източник: DW.com 

 

Заглавие: Един град се задушава под отпадъците 

 

Линк: http://www.dw.com/bg/един-град-се-задушава-под-отпадъците/a-43622794 

 

http://e-burgas.com/post/igrata-zapochna-eto-kolko-tochki-shte-vi-donesat-razlichnite-otpadaci-9311
http://e-burgas.com/post/igrata-zapochna-eto-kolko-tochki-shte-vi-donesat-razlichnite-otpadaci-9311
http://www.dw.com/bg/един-град-се-задушава-под-отпадъците/a-43622794
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Текст: Повече найлонови торбички, отколкото пясък по плажа. Природата във 

филипинската столица се задъхва под камарите от отпадъци, но жителите на гетата в 

Манила са благодарни, че имат поне този източник на прехрана. 

 

Сред миазмите на сметището 

 

"Хепиленд" е бедняшки квартал в центъра на Манила. Името обаче не означава 

"Страна на щастието", а произлиза от местната дума "хепилан" - в превод: смърдящ 

боклук. Хората от гетото живеят сред миазмите на отпадъците. 

 

Няколко песо, за да оцелееш 

 

Жителите на гетото на практика заместват рециклираща инсталация. Те събират 

пластмасовите торбички и другите боклуци, сортират ги и накрая ги продават за 

дребни пари на търговците, изкупуващи вторични суровини. 

 

"Лешоядите"  

 

Хората тук сами са се нарекли "лешояди". Те изкарват прехраната си със събиране 

на отпадъци. Преравят огромните планини с боклуци, които стотици камиони 

ежедневно докарват в бедняшките квартали. 

 

Вместо на училище - на сметището 

 

Сред събирачите на отпадъци има и много деца. Родителите им не могат да си 

позволят да ги пратят на училище. Вместо това те работят на сметището. 

 

Плаж от ... пластмасови отпадъци 

 

Когато децата в Манила играят на плажа, те стъпват не върху пясък, а върху 

пластмасови торбички. Много страни, сред които и Филипините, не успяват да се 

справят с обработването и складирането на отпадъците. От "Грийнпийс" твърдят, че 

правителството не прилага на дело гласувани закони срещу замърсяването на 

околната среда. 

 

Никой не събира боклука 

 

Югоизточна Азия и Западна Африка са два региона, в които почти изцяло липсват 

инфраструктурите на отпадното стопанство, позволяващи събирането и 

рециклирането на битовите отпадъци. На някои места няма дори служби за 

извозването на сметта. 

 

Повече боклук, отколкото риба 
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Много плажове също са заринати в пластмасови отпадъци. Вместо райски кът, 

крайбрежните ивици са се превърнали в сметища за градските боклуци, които пълнят 

и моретата. Нови проучвания показват, че ако хората не намалят драстично 

употребата на пластмаси, през 2050 година в моретата ще има повече пластмаси, 

отколкото риба. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 

Заглавие: Задържаха прекупвач на цветни метали без лиценз 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-25600.html 

 

 
 

Текст: Около 15,00 часа на 28.04.2018г., на първокласен път I-6, на 279 км, между селата 

Манолово и Осетеново в Павелбанска община е бил спрян за проверка лек  

автомобил „Форд Транзит“ с 39-годишен водач от Александрово с инициали И.В. 

 

Установено е, че същият е превозвал отпадъчно желязо, черни и цветни метали, които 

е изкупувал от селата край Габрово без да притежава съответния лиценз за това. 

В РУ – Казанлък е образувано бързо производство за престъпление по чл. 234б, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. 
 

https://www.kazanlak.com/news-25600.html

