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Източник: Manager.bg 

 

Заглавие: Тайланд забранява вноса на електронни и пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://www.manager.bg/obshchestvo/tayland-zabranyava-vnosa-na-elektronni-i-

plastmasovi-otpadci 

 

 
 

Текст: Тайландското правителство ще забрани вноса на електронни и пластмасови 

отпадъци след съобщения за огромни сметища от старо електронно оборудване, 

които се появяват в страната, застрашавайки да я превърнат в "световното кошче за 

боклук", съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. 

 

"Трябва да поставим добрата околна среда и здравето на гражданите ни пред 

промишленото развитие", заяви министърът на природните ресурси и опазване на 

околната среда Сурасак Камчанарат, предаде БТА. 

 

Местни медии съобщиха в края на май, че електронни отпадъци, много от които 

съдържащи потенциално опасни елементи като олово и кадмий, идват в страната от 

много части на света, включително САЩ, ЕС, Хонконг, Сингапур и Япония. 

 

Повечето нови електронни отпадъци се внасят в страната незаконно, тъй като 

тайландските заводи са намерили нов начин за извличане на печалба, след като 

Китай, най-големият световен вносител на боклук, миналата година спря да приема 

24 типа отпадъци от чужбина. 

До 411 вида електронни отпадъци ще бъдат забранени, без да се определя конкретен 

график, според въвеждането на нови регулации. Целият внос на пластмасови 

отпадъци пък ще бъде забранен през идните две години, каза Сурасак. 

 

"Трябва да гарантираме, че първо битовите и пластмасовите отпадъци се използват от 

рециклиращите заводи, преди да внасяме тези материали от други страни", допълни 

той. Тайланд е сред най-големите източници на замърсяването на световния океан, 

половината от което са пластмасови отпадъци, според "Грийнпийс". 

 

Източник: Economic.bg 

Заглавие: Хранителните отпадъци в света може да се увеличат с една трета до 2030 г. 

Това предвещава невъобразима криза, смятат експерти 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/10/hranitelnite-otpadatsi-v-sveta-mozhe-da-se-

uvelichat-s-edna-treta-do-2030-g.html 

 

https://www.manager.bg/obshchestvo/tayland-zabranyava-vnosa-na-elektronni-i-plastmasovi-otpadci
https://www.manager.bg/obshchestvo/tayland-zabranyava-vnosa-na-elektronni-i-plastmasovi-otpadci
https://www.economic.bg/bg/news/10/hranitelnite-otpadatsi-v-sveta-mozhe-da-se-uvelichat-s-edna-treta-do-2030-g.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/hranitelnite-otpadatsi-v-sveta-mozhe-da-se-uvelichat-s-edna-treta-do-2030-g.html
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Текст: Хранителните отпадъци в света може да се увеличат с близо една трета до 2030 

г., когато ще бъдат изхвърляни над 2 млрд. тона храни. Това предупреждават експерти 

от консултантската фирма Boston Consulting Group, посочвайки опасността от 

невъобразима криза, подхранвана от бума на световното население и промените в 

навиците на развиващите се страни, информира Ройтерс.  

 

ООН постави за цел загубите и изхвърлянето на храни да бъдат намалени наполовина 

до 2030 г. Според изследването обаче, ако сегашната тенденция продължи, 

изхвърляните храни ще се увеличат до 2.1 млрд. тона годишно, на стойност от 1.5 тлрн. 

долара. 

 

„Наблюдаваме истинска криза на глобално равнище", посочва един от авторите на 

доклада.  

Количествата отпадъци ще бъдат огромни, социалните, икономически и екологични 

последици - сериозни, ако не променим траекторията. Когато се борим със загубите 

и изхвърлянето на храни, се борим и с глада, бедността и глобалното затопляне“, 

подчертава той 

 

Близо една трета от храната в света се бракува или изхвърля всяка година. В момента 

изхвърляме 1.6 млрд. тона храна годишно, на стойност около 1.2 тлрн. долара.  

Голяма част от прогнозираното увеличаване на показателя се дължи на нарастването 

на световното население. 

 

Битовите отпадъци ще се увеличат в развиващите се страни, тъй като потребителите 

там ще разполагат с по-големи доходи, се посочва в доклада. 

Експертите набелязват пет ключови промени, които биха могли да спестят близо 700 

млрд. долара от бракувани храни. Те включват по-добра осведоменост на 

потребителите, по-строги регулации и по-ефективни вериги за доставки, както и 

сътрудничество по веригата за производство на храни. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Колко тона отпадъци изгоряха при пожара в Царацово? 

 

Според пожарната са изгорели 7 тона, от РИОСВ съобщават за 0,5 

 

Линк: https://trafficnews.bg/temite-na-traffic-news/kolko-tona-otpadatsi-izgoriaha-pri-

pozhara-tsaratsovo-113488/ 

 

https://trafficnews.bg/temite-na-traffic-news/kolko-tona-otpadatsi-izgoriaha-pri-pozhara-tsaratsovo-113488/
https://trafficnews.bg/temite-na-traffic-news/kolko-tona-otpadatsi-izgoriaha-pri-pozhara-tsaratsovo-113488/
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Текст: Пожар избухна в цех за преработка на отпадъци в село Царацово на 15 август, 

около 16.30 часа. Наш репортер се отзова на сигнал на местни жители, разтревожени 

от кълбата черен пушек със задушлива миризма. По неясни причини репортерът ни 

не бе допуснат на мястото на инцидент, а поведението на собственика Иван Ангелов 

постави доста въпросителни. TrafficNews.bg изпрати няколко въпроса до РИОСВ, които 

имат задължение да замерват замърсяванията на въздуха при подобни инциденти и 

париодично да контролирал депата, в които се съхраняват различните отпадъци. 

Репортерско проучване показа, че Иван Ангелов, който е собственик на фирма 

„Анес-96“ и управител на „A&G  Consult” има лиценз за преработка и транспортиране 

на изключително широка гама отпадъци, включително и такива , които попадат в 

категорията "опасни". Сред тях са пестициди, опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с опасни вещества, отпадъци, съдържащи масла и 

нефтопродукти, луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак,  излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване,  утайки от септични ями, стари 

гуми, наакладки, съдържащи азбест и пр. Ангелов има няколко площадки на различни 

места в областта.  

 

Според справката на пожарната в цеха са изгорели 7 тона отпадъци. Собственикът 

на площадката Ангелов в интервю за TrafficNews.bg заяви, че това е цифрата, която той 

е казал на огнеборците, но в същото време количеството е много по-малко. От РИОСВ 

съобщават, че количеството неопасни отпадъци, изгоряло по време на пожара е 

около 0,5 кубични метра. Разминаването в двете цифри е доста сериозно и може да 

заинтересува ако не полицията, то със сигурност застрахователите.  

 

Според Инспекцията в депото са горели неопасни отпадъци и станциите АИС 

„Каменица“ и АИС „Тракия“ не са отчели повишени нива на замърсяване. На място 

допълнителни замервания не са извършени. Според инспекторите са горели 

пластмасови отпадъци, които са били върху транспортни ленти в цеха.  

 

Това, разбира се, не обяснява агресията, проявена от управителя срещу репортера 

на TrafficNews Деница Лещева. На мястото Лещева е задържана от управителя на 

склада Иван Ангелов, телефонът й е измъкнат от ръцете и негова служителка изтрива 

снимки и клипове от мобилното устройство. Освен това Ангелов я принуждава да 

подпише декларация, че няма да разпространява снимките. По-късно репортерката 

установява, че липсва картата с памет, върху която тя съхранява лични и служебни 

снимки. Неприятната ситуация се разигра пред очите на на двама патрулни полицаи 

от РПУ Труд. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Започва изграждането на нова клетка към депото за битови отпадъци на 

Петрич 
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Линк: https://www.blitz.bg/ikonomika/zapochva-izgrazhdaneto-na-nova-kletka-km-

depoto-za-bitovi-otpadtsi-na-petrich_news621541.html 

 

 
 

Текст: Изградените три клетки към Депото за твърди битови отпадъци на община 

Петрич вече са с изчерпан капацитет.  

 

Това съобщиха от пресцентъра на община Петрич. 

„Това поставя по угрозата на криза с боклука цялата община Петрич – града и всички 

населени места. Ние, като местна власт, следваше да реагираме своевременно, за 

да не допуснем това”, каза кметът Димитър Бъчков. 

 

Градоначалникът обясни, че вече е факт договорът между Община Петрич и ПУДООС 

за безвъзмездно финансиране. Фирмата, спечелила обществената поръчка за 

изграждане на Клетка 4, е Обединение „ДМ Строй” гр. Хасково при стойност 1 146 

66,04 лв. 

 

Срокът за изпълнение на обекта е 180 дни. 

„Това практически означава, че Петрич няма да бъде в плен на криза, що се отнася до 

събиране и депониране на битовите отпадъци. В подобни кризисни моменти, вече 

изпаднаха редица български общини”, обяви кметът. Експлоатацията на клетка 4 ще 

извършва фирма „Тео Морис”2001. 

 

От Община Петрич припомнят, че е одобрено финансиране от около 10 млн лв, които 

са за Компостиращата инсталация и инсталация за предварителна обработка на 

отпадъци. Внедряването на същите ще намали обема на депонираните отпадъци, а 

при изграждането на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации, 

животът на същата ще бъде удължен до 25 години. 

„Така смятам комплексно,че решаваме в дългосрочен план един важен проблем за 

община Петрич, още преди същият да се е усетил от населението”, обобщи кметът 

Димитър Бръчков. 

 

https://www.blitz.bg/ikonomika/zapochva-izgrazhdaneto-na-nova-kletka-km-depoto-za-bitovi-otpadtsi-na-petrich_news621541.html
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