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Източник: БНТ 

 
Заглавие: За Часът на Земята: Разкриха три мобилни пункта за специфични отпадъци 

в София 

 

Линк:  http://news.bnt.bg/bg/a/za-chast-na-zemyata-razkrikha-tri-mobilni-punkta-za-

spetsifichni-otpadtsi-v-sofiya 

 

 
 

Текст: Столична община разкри три мобилни пункта за специфични отпадъци във 

връзка с "Часът на Земята". Мобилните пунктове са разположени на паркинга на пл. 

„Батенберг”. 

 

За целия ден в неделя ще бъдат разкрити временни мобилни пунктове за изземане на 

специфични отпадъци – старо електрическо и електронно оборудване, текстилни 

отпадъци и опасни отпадъци. 

 

Телевизори, касетофони бяха сред нещата, които донесе именно днес тук Валери 

Миланов. Знае от седмица – две за това, че днес тук ще има мобилни пунктове. Мъжът 

сподели иначе, че той събира разделно отпадъци и каза, че обикновено агитира и 

другите да ги събират разделно. 

 

Източник: Класа 

 
Заглавие: Австралия е на ръба на криза с рециклирането 

 

Линк: http://www.class.bg/свят/item/394097-австралия-е-на-ръба-на-криза-с-

рециклирането#.XKGUHvZuKhc 

 

 
 

Текст: Проблемът с рециклируемите отпадъци в Австралия може да се засили, след 

като Индия през този месец забрани общия внос на пластмасови отпадъци, според 

съобщение на Австралийския съвет за рециклиране. 

 

"Ние се връщаме към началото на китайската криза, но сега е по-лошо, защото 

имаме по-малко алтернативни пазари", заяви главният изпълнителен директор на 

Съвета, Питър Шмигел, цитиран от The Sydney Morning Herald. 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/za-chast-na-zemyata-razkrikha-tri-mobilni-punkta-za-spetsifichni-otpadtsi-v-sofiya
http://news.bnt.bg/bg/a/za-chast-na-zemyata-razkrikha-tri-mobilni-punkta-za-spetsifichni-otpadtsi-v-sofiya
http://www.class.bg/свят/item/394097-австралия-е-на-ръба-на-криза-с-рециклирането#.XKGUHvZuKhc
http://www.class.bg/свят/item/394097-австралия-е-на-ръба-на-криза-с-рециклирането#.XKGUHvZuKhc
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Миналата година Китай - най-големият в света вносител на пластмасови отпадъци за 

рециклиране - спря вноса на 24 вида твърди отпадъци, причинявайки глобална криза. 

Това доведе до 41% спад на износа за азиатската страна и принуди австралийската 

индустрия за рециклиране да търси алтернативни пазари в чужбина. Така през 

фискалната година износът на отпадъци от страната се увеличи с 5%, след като 

страни като Индия, Индонезия, Виетнам и Малайзия се съгласиха да получават тези 

материали. 

 

Въпреки това, анализ, публикуван от Министерството на околната среда и 

енергетиката през януари, предупреждава, че няколко от тези азиатски страни 

преразглеждат своите политики по този въпрос. Според проучването, Малайзия и 

Тайланд вече обявиха забрана за внос на пластмасови отпадъци до 2021 година. 

 

Ако Виетнам се присъедини към това решение, Австралия ще трябва да намери 

заместващи национални или чужди пазари за 1,29 милиона тона отпадъци годишно - 

според цифрите за износ през 2017—2018 г, подчертава документът. 

 

Според федералния министър на околната среда на Австралия, Мелиса Прайс, кръг 

от специалисти са се срещали на два пъти, за да изготвят "цели, действия и етапи на 

национален план за действие, основан на приоритети като намаляване на 

пластмасовото замърсяване и увеличаване на търсенето на рециклирани 

материали". 

    

"Рециклиращата промишленост е на кръстопът: ако искаме да спасим индустрията, 

трябва да подновим рециклирането и да променим начина, по който консумираме", 

казва австралийският сенатор Питър Уиш-Уилсън. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Рим иска помощ от военните за охрана на депата за отпадъци 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/03/29/245440/рим-иска-помощ-от-военните-за-

охрана-на-депата-за-отпадъци/ 

 

 
 

Текст: Според кметицата Вирджиния Раджи по този начин няма да се допускат 

провокации и подпалвания. 

 

Кметицата на Рим Вирджиния Раджи смята, че безопасността на столичните депа за 

отпадъци и на предприятията по преработка на смет трябва да се осигурява с 

помощта на военнослужещи, за да не се допускат провокации и подпалвания, 

предаде БТА. Раджи се е обърна с молба за това към вътрешното министерство на 

страната, а също към министерствата на околната среда, отбраната и икономиката. 

https://nova.bg/news/view/2019/03/29/245440/рим-иска-помощ-от-военните-за-охрана-на-депата-за-отпадъци/
https://nova.bg/news/view/2019/03/29/245440/рим-иска-помощ-от-военните-за-охрана-на-депата-за-отпадъци/
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"Писах на министрите с молба да осигурят денонощна охрана на тези места, защото 

това са стратегически за града обекти", подчертава Раджи. 

 

През последните месеци имаше два пожара на големи римски пунктове за 

събиране на смет. Едно такова предприятие напълно изгоря, което създаде 

допълнителни проблеми на комуналните служби на италианската столица. При 

втория случай прокуратурата, която започна разследване за пожара, подозира 

умишлен палеж. Освен това, пожарите на бунищата създават рискове за здравето на 

населението заради отделяните при горенето токсични вещества. 

 

Тримилионният Рим изпитва постоянни трудности със сметосъбирането и 

утилизацията на отпадъците заради слабостите на инфраструктурата. Периодично в 

медиите се появяват прогнози за предстоящ "отпадъчен колапс" на столицата. 
 

Източник: Profit.bg 

 
Заглавие: Защо рециклирането е трудна задача за бизнеса? 

 

Линк: https://profit.bg/svetat/zashto-retsikliraneto-e-trudna-zadacha-za-biznesa/ 
 

 
 

Текст: В резултат на все по-големите притеснения за състоянието на околната среда 

и премахването на пластмасовите опаковки за еднократна употреба, компаниите, 

които прилагат политики за опериране само с рециклирани материали се изправят 

пред неподозирани проблеми. 

 

Оказва се, че повечето правителства по света все още няма разработени политики 

относно рециклирането, посочва Финиъс Глоувър, ръководител околна среда, 

социални и правителствени проучвания в Credit Suisse за Австралия.  

 

„Реакцията на бързоразвиващите си потребителски компании е фокусирана върху 

рециклирането – те си поставят за цел да постигнат най-малкото 30% рециклирано 

съдържание във всички пластмасови опаковки”, казва той по време на конференция 

в Хонконг, предава CNBC. 

 

Говорейки за пластмасовите отпадъци, Глоувър посочва, че някои компании просто не 

могат да рециклират в момента, тък като много държави все още не са разработило 

собствени политики за рециклирането. 

 

Допълнително масло в огъня налива и забраната на Китай за внос на отпадъци. 

Китай беше най-големият вносител на отпадъци до миналата година, когато наложи 

забрана за вноса на 24 вида отпадъци, опитвайки се да се бори срещу 

замърсяването в страната. 

https://profit.bg/svetat/zashto-retsikliraneto-e-trudna-zadacha-za-biznesa/
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Азиатската страната започна да внася отпадъци от чужбина през 1980-те години за да 

подхранва растящия сектор на производството. Китай изгради широк сектор за 

обработка и рециклиране, но неправилното третиране на отпадъците и липсата на 

ефективен контрол превърна страната в един от най-големите замърсители в света. 

Китайското решение за забрана на вноса на отпадъци реално пресече операциите 

на редица държави, които бяха свикнали да изпращат отпадъците си към Азия. Това 

доведе до изпъкване на проблема, че реално много страни нямат никакви политики 

за рециклирането. 

 

До 2025 година, 194 млн. тона боклуци се очакват да плуват в океаните, казва Глувър, 

добавяйки, че това е много обезпокоителна тенденция. 

Според него, тази цифра само ще расте, ако правителствата не запчнат да правят 

нещо по отношение на рециклирането. 

 

Източник: Burgas.news 

 
Заглавие: Заловиха крадци на алуминий за скрап 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2019/03/29/70862/ 

 

 
 

Текст: Полицаи от Районно управление – Несебър заловиха извършителите на кражба 

на алуминиеви профили с тегло около 410 кг. / на стойност около 1 800 лв./. Заловени 

са двама криминално проявени и осъждани мъже от с. Градец, общ. Котел / на 26 и 

27 години/. В нощта на 26 срещу 27.03.т.г. те проникнали в частна несебърска фирма, 

занимаваща се с производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, 

собственост на 51-годишен несебърлия и откраднали металните профили.  

 

На 27.03.т.г. със заповед за задържане за срок до 24 часа е задържан 26-годишния мъж, 

който направил пълни самопризнания. Откраднатите алуминиеви профили след 

деянието са предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, разположен в 

Каблешково.  

 

Мъжът е с повдигнато обвинение за извършеното престьпление, като му е наложена 

мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Издирването на 

втория 27-годишен извършител на кражбата продължава от служители на Районно 

управление – Несебър. 

 

https://www.burgasnews.com/2019/03/29/70862/

