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Източник: Нова 

Заглавие: Анализ: Американският боклук мирише до небесата 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2018/07/23/221417/анализ-американският-боклук-

мирише-до-небесата/ 

 

 

Текст: Защо Китай ограничи вноса на пластмасови и хартиени отпадъци за 

рециклиране? 

 

Преди близо година китайското правителсвто уведоми Световната търговска 

организация (СТО), че от 2018 г. силно ще ограничи вноса на пластмасови и хартиени 

отпадъци за рециклиране. 

 

Като основание за новата си политика китайците посочват защитата на околната 

среда. Според китайските власти материалите за рециклиране от Америка са били 

примесени със замърсен или дори отровен боклук. Той сериозно вреди на околната 

среда и здравето на китайските граждани, пише БТА. 

 

За американската рециклираща индустрия новината бе шокирища. През 2017 г. 

Китай изкупи две трети от отпадъчната хартия (над 10 милиона тона), повече от 

половината пластмасови отпадъци и половината от алуминиевия скрап на САЩ. 

 

През 2016 г. по китайската телевизия бе излъчен документалният филм "Пластмасовият 

Китай", в който се разказва за семейство, живеещо край завод за рециклиране, който 

сортира "чуждестранен пластмасов боклук". Филмът предизвика фурор и дори 

натиск върху високопоставени политици, съобщиха китайски медии. 

 

Това доведе до последици като сериозни проверки на материалите, приемани за 

рециклиране. Хиляди контейнери бяха върнати обратно, а вносители и фабрики за 

хартия загубиха лицензите си. 

 

Едва тази година обаче Китай се зае сериозно със същността на проблема. 

Американска организация, представляваща компаниите от бранша, предполага, че 

протекционизмът може да се засили още повече заради търговската война, 

разпалена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Международните търговски потоци 

се променят и боклукът трябва да бъде извозван към други страни. Повечето от тях 

обаче нямат достатъчно капацитет да приемат нови материали за обработка. 

 

Учени от университета в Джорджия изчислилиха, че без Китай до 2030 г. няма да има 

кой да приеме 111 милиона тона пластмасови отпадъци. Специализирано издание 

https://nova.bg/news/view/2018/07/23/221417/анализ-американският-боклук-мирише-до-небесата/
https://nova.bg/news/view/2018/07/23/221417/анализ-американският-боклук-мирише-до-небесата/
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на сметосъбиращите компании съобщава, че 34 от 50-те американски щата вече 

усещат последиците от китайската забрана. 

 

Някои организации се насочват директно към бизнеса. Групата "As you sow" е създала 

Инвестиционен алианс за решения за пластмасата, в който участват 25 

институционални инвеститори. Те оказват натиск върху големи синдикати за 

хранителни продукти като "Nestle", "Unilever" и "PepsiCo" да се откажат от опаковките, 

които не могат да бъдат рециклирани. 

 

Най-модерните процеси за сортиране позволяват отпадъците да се разделят по-

успешно. Така пресованите бали може би отново ще станат желана суровина. 

Изграждането на подобни съоръжения обаче изисква големи инвестиции. 

 

Източник: Novini.bg 

Заглавие: Банско въвежда система за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата  

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/491863 
 

 

Текст: Общинска администрация - Банско стартира организирането на разделното 

събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на град Банско по 

метода “От врата на врата”.  

 

За разделното събиране и извозването на зелените отпадъци, ще бъде предоставена 

техника, която ще минава по домовете на хората. Това ще улесни максимално 

гражданите, които трябва да предприемат действия за изнасяне на събраните 

растителни отпадъци –трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване 

на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове, като ги поставят в чували и ги 

привеждат в удобен вид за товарене, поставяйки ги на тротоарите до съдовете за 

битови отпадъци. 

 

За улеснение графикът за извозването им ще съвпада с утвърдения график от 

Община Банско за организираното сметосъбиране на битовите отпадъци всяка първа 

и трета седмица от текущия месец в периода от месец март до месец ноември и 

по-рядко през есенно-зиминия сезон. За целта периодично ще бъдат предоставяни 

зелени чували от общинска администрация - Банско и подписвани приемо-

предавателни протоколи, в които ще се описва адреса, на който ще се използват 

чувалите (домакинството) и ще се декларира, че ще се използват по предназначение. 

 

Разделно събраните зелени отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация 

разположена на Регионалното депо за неопасни отпадъци, което ще предотврати 

депонирането на този вид отпадък. Компостирането на растителните отпадъци е в 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/491863
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синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми и 

Община Банско. В този случай отделените растителни остатъци се превръщат в 

изходна суровина за получаване на компост – средство за подобряване качеството и 

плодородието на почвите, както и за рекултивация на нарушени терени, в 

земеделието, при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти 

и др. Този модел на събиране ще намали количеството на битовите отпадъци 

постъпващи за депониране и ще се удължи “живота” на депото. Намаляването на 

обема на отпадъците постъпващи за депониране, ще намали също така разходите 

на общината, което в дългосрочен план ще бъде в полза на гражданите. 

 

Сред другите мерки предприети от страна на Община Банско е разделното 

събиране на зелените отпадъци от поддържането на обществените паркове, градини 

и други публични зелени пространства, с което се цели постигането на ключовите цели 

заложени в европейското и националното законодателство за ограничаване на 

количеството депонирани отпадъци. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Вдигат излезлите от употреба МПС-та в "Северен" 

 

Линк: https://www.marica.bg/vdigat-izlezlite-ot-upotreba-mps-ta-v-severen-Article-

143396.html 

 

 
 

Текст: Акция по репатриране на излезли от употреба МПС (ИУМПС) организираха и 

проведоха вчера служители на район „Северен”, съвместно със служители на ІІІ РУП 

Пловдив, ОП „Паркиране и репатриране” и „Еко Варна” ЕАД. 

 

Акцията се провежда в изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Пловдив. 

 

Собствениците на автомобили не са изпълнили в срок съставените им предписания, 

вследствие на което бяха репатрирани 2 броя МПС-та от бул.”България” №21/35 и от 

бул.”Дунав” №77. 

 

Последва акция по облепяне на излезли от употреба МПС-та, които не отговарят на 

наредбата и са паркирани по улици, тротоари, паркинги, зелени площи или друга 

общинска територия. След извършения обход на комисията, бяха облепени 5 бр. 

автомобили на следните адреси : 

 

- Ул.”Вишнева” №7 – 1 бр. 

 

- Ул.”Борба” №3 – 2 бр. 

 

https://www.marica.bg/vdigat-izlezlite-ot-upotreba-mps-ta-v-severen-Article-143396.html
https://www.marica.bg/vdigat-izlezlite-ot-upotreba-mps-ta-v-severen-Article-143396.html
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- Ул.”Борба” №31 – 1 бр. 

 

- Ул.”Победа” №59 – 1 бр. 

 

Кметът на район "Северен" инж.Ралев напомня, че се облепят автомобили, които не 

са в движение, без технически преглед за последните две години и намиращи се на 

терени общинска собственост. 

 

След облепяне на автомобилите със стикери, собствениците имат срок от три 

месеца сами да ги преместят в частен имот или да ги предадат на скрап. Ако това 

не се случи, след изтичане на срока колите ще бъдат репатрирани принудително на 

отредените за целта места. 

 

Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за 

местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район 

„Северен” е 032/901 165 – отдел „Екология”. 

 

„През месец август предстоят нови акции по облепяне със стикери и репатриране на 

ИУМПС” – сподели кметът на район „Северен” инж. Ральо Ралев. 

 

От началото на годината в района има 65 на брой облепени със стикери автомобили 

и 28 на брой репатрирани. 

 

Източник: Мониторинг 

 

Заглавие: Засипват със земна маса горящото сметище в Кочериново 

 

Трети ден димящият боклук обгазява района 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/zasipvat-sys-zemna-masa-gorjashtoto-

smetishte-v-kocherinovo-106256 

 

 
 

Текст: Засипват със земна маса горящото в продължение на три дни сметище край 

Кочериново. По думите на заместник-кметът на администрацията Любка Йорданова 

от днес започва заравняване и уплътняване на тлеещото депо за битови отпадъци. 

„Става въпрос за дейности, издадени ни като предписания от страна на Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Благоевград. Предвидили сме с техниката на 

Общината да започнем прибутването на масите от изгорели отпадъци. Ще се 

извърши уплътняване, след което и запръстяване със земни маси на терена на депото. 

По този начин напълно ще спрем горивния процес, който е в дълбочина“, обясни 

Любка Йорданова. 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/zasipvat-sys-zemna-masa-gorjashtoto-smetishte-v-kocherinovo-106256
https://www.monitor.bg/bg/a/view/zasipvat-sys-zemna-masa-gorjashtoto-smetishte-v-kocherinovo-106256
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В продължение на три дни гори сметището край село Бараково и то в непосредствена 

близост до автомагистрала „Струма“. От два дни гъстият дим достига и до съседната 

община Благоевград. Масово хората от района са притеснени за здравето си, 

заради миризмата, която се разнася в района. 

 

„Въпреки падналото огромно количество валежи снощи, сметището продължава да 

тлее. Ето и тази сутрин беше всичко в мъгла. Не се диша от тази миризма на найлон и 

гуми. Дано вече вземат някакви мерки, защото не се търпи“, коментират жители на 

Кочериновско. По данни от екоинспекцията обаче въздухът в района не е замърсен и 

няма опасност за хората. 

 

„Трети ден сме тук. Какво ли не опитахме, но така и не се стигна до цялостното 

загасяване на пожара. Основната причина е, че ням как да осигурим достатъчно 

количество вода, за да облеем сметището. Надяваме се, след като бъде засипано 

със земна маса, проблемът да бъде разрешен“, коментираха огнеборци. 

 

По данни от общинската администрация в Кочериново, сметището в района на село 

Бараково не се използва от  края на м. г.  От тогава то е затворено и е забранен 

достъпът до него. „Предстои разработването на проект за рекултивация на депото. 

Отделно от това ще търсим средства и от държавния бюджет“, увери заместник-кметът 

на Кочериново, Любка Йорданова. 

 

 


