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Източник: DW.com 

 
Заглавие: Полша - в примката на нелегалния бизнес с отпадъците 

 

Казват, че рециклират, обаче не е точно така. Полша се старае да изпълни 

изискванията на ЕС в тази сфера. Но мафиотските структури в страната осезаемо 

спъват добрите намерения. 

 

Линк: https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-

49896550 

 

 
 

Текст: Десетте инсталации за изгаряне на боклука в страната имат капацитета да се 

справят и с местните отпадъци, както и с тези, които се внасят за по-нататъшна 

преработка от Чехия, Италия и Великобритания. Проблемът е, че липсват единни 

правила за качеството на боклука, а нелегалното изгаряне на отпадъци е много 

разпространена практика - твърдейки, че ще рециклират, мафиотски структури 

просто...изгарят отпадъците. През май 2018-а, например, само за месец избухнаха 

60 пожара по сметищата. 

 

През 2018-а година Европейската комисия постанови, че приложението на 

разпоредбите в тази област е задача на отделните страни-членки. Същевременно 

Брюксел разшири периметъра на отговорността на производителите на стоки и 

опаковки: компаниите вече отговарят за тях и след използването им от потребителите. 

 

Износителите печелят от това, че предават на посредници и фирми боклук, подлежащ 

на преработка, след което надлежно отразяват това в сметките си. Представяйки ги 

впоследствие на властите, те могат да докажат, че допринасят за рециклирането на 

отпадъците. Но както съобщава "National Geographic" - в световен мащаб се 

рециклират само девет процента от пласмасовите отпадъци. 

 

Полша - европейският Китай? 

 

След като през януари 2018 година Китай обяви забрана за вноса на 24 различни вида 

твърди отпадъци, част от корабите, превозващи отпадъци, поеха към други 

пристанища - към Тайланд, Индонезия, Тайван, Южна Корея и Индия, но и към Турция 

и Полша. Заради това от "Грийнпийс" обвиняват западния свят, че експлоатира по-

бедните страни: западните компании са готови да плащат, за да се освободятт от 

https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-49896550
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боклуците си, а редица фирми в по-бедните страни с готовност приемат такива 

договори. В същото време голяма част от тези отпадъци е грешно обозначена. 

 

В момента Полша приема годишно само от Великобритания по около 12 хиляди тона 

пластмасови отпадъци, подлежащи на рециклиране. След оттеглянето на Китай, 

Полша стана шестият най-голям вносител на британски боклук в света, а в Европа е 

втора след Холандия. Европейската комисия обаче нареди Полша сред 14-те страни-

членки от общността, които се очертава да не постигнат поставената цел до 2020-а 

година делът на рециклирания боклук да достигне 50 процента от всички отпадъци. 

Според Евростат, през 2017 г. Полша е рециклирала едва 33,8% от отпадъците си - при 

46,4 на сто средно за страните от ЕС. 

 

Един мръсен бизнес 

 

През април полицията в градовете Краков, Катовице и Ченстохова задържа 15 души, 

свързани с боклукчийската мафия. Следователите разполагали с доказателства, че 

задържаните складирали нелегално опасни отпадъци, включително в стари мини или 

близо до жилищни райони. Тогава служителите на реда откриха 2 452 тона нелегално 

складирани боклуци, чието отстраняване струваше на държавата осем милиона 

злоти - 1,9 милиона евро. 

 

По данни на полицията в Катовице, криминални групировки са наели за тази цел 

складови помещения на територията на цялата страна. В Полша в момента се водят 

шест съдебни дела за нелегални сметища, задържани бяха 47 души, 28 от които още 

се намират в ареста. 

 

Британската Агенция за екология в момента разследва три британски фирми за 

отпадъци заради това, че са изнесли за Полша 1 000 тона боклук за рециклиране, 

който бил погрешно обозначен. Преди две години шефът на агенцията сър Джеймс 

Бивън предупреди, че престъпленията с боклука могат да достигнат мащабите на тези 
с наркотиците. Този вид престъпност (с боклуците) струва на Обединеното кралство 

годишно около един милиард британски лири. 

 

Източник: Флагман 

 
Заглавие: Жителите на Атия притеснени заради опасни отпадъци, искат референдум 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/193488 

 

 
 

Текст: Директорът на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова поясни, че край селото ще има 

площадка за временно съхранение, а не депо опасни отпадъци. 

  

https://www.flagman.bg/article/193488
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Къщата ми е на стотина метра от мястото, където ще се съхраняват опасните 

отпадъци. Как няма да се притеснявам? Това каза пред бТВ Кирил Петров от 

созополското село Атия. 

 

Жителите на Атия започват петиция с искане за референдум за изграждането на депо 

за опасни отпадъци до къщите им. 

 

„Къде ще отидат тези отпадъци не знам. Има общинско сметище, теренът е голям. 

Защо не го направиха там?“, пита Кирил.  

 

„Всички отпадни води минават през нашето село. Къщата ми е на 20 метра от дерето. 

Как няма да се притеснявам?“, добавя той. 

 

Петицията, която местните хора са започнали, е за свикване на референдум, защото 

както те казват, преди повече от 10 години, когато е взето решение за изграждането на 

депото за строителни отпадъци, то не е било подложена на широко обществено 

обсъждане, а повечето от тях разбират какво ще се случва в селото в началото на това 

лято. 

 

Има одобрена оценка за въздействие върху околната среда преди 10 години, но не е 

започнало да функционира. В една част от него е започнало изграждането на 

площадка за опасни отпадъци. Такива пробни центрове се изграждат в пет общини у 

нас, другите четири са в Североизточна България. 

 

Директорът на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова пък каза, че в Атия няма да има депо 

за опасни отпадъци. Това е площадка за временното им съхранение, уточни тя. 

 

„Разбирам хората, не са информирани. Това, което започва да се изгражда по 

пилотния проект по българо-швейцарската програма, е било депо за строителни 

отпадъци и за електронно, електрическо оборудване, за което са проведени 

процедури по екологичното законодателство“, обясни шефката на регионалната 

екоинспекция.  

 

„След 2015 г. депата не подлежат на ОВОС, тъй като това строително депо, за което 

вече е одобрен ПУП на Община Созопол, след като печелят проекта за обособяване 

на площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от бита“, добави тя. 

 

„Това никога няма да е депо за опасни отпадъци. То е площадка за временно 

съхранение.  

Всички общини до края на 2020 г. трябва да имат такива изградени центрове, за да 

могат да изпълнят целите по Закона за управление на отпадъците. Когато те събират 

тези отпадъци от бита като лекарства, батерии, телевизори, компютри и т.н. след това 

се предават на фирми, които ги обработват, третират или оползотворяват“, заяви 

Атанасова. 

 

„Лекарствата трябва да бъдат изгорени. В Община Бургас имаме също такъв център. 

Центровете, които събират и съхраняват тези отпадъци, се намират в жилищните 

райони“, каза още тя. 
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Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Откриха нелегални автоморги край Пловдив, грози ги солена глоба 

 

РИОСВ и МВР са проверили 26 обекта в района 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/otkriha-nelegalni-avtomorgi-krai-plovdiv-grozi-gi-

solena-150706/ 
 

  
 

Текст: Откриха три нелегални автоморги в пловдивско, след съвместна акция между 

РИОСВ и МВР Пловдив. През последните две седмици компетентните органи са 

проверили 26 обекта, като три от тях установили, че са незаконни, намират се в 

землищата на Асеновград и селата Скутаре и Рогош. 

 

От обекта в Асеновград около 150 моторни превозни средства и около 95 от Скутаре 

са излезли от употреба. Предвидената от закона санкция при подобни нарушения е 

от 7 000 до 20 000 лева за юридически лица и от 1 400 до 4 000 лева за физическо лице. 

 

От началото на годината са извършени 50 съвместни проверки на автоморги и 

пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, като са установени 

седем нарушители. 

 

Източник: Стандарт 

 
Заглавие: Екосламките на Макдоналдс не се рециклират 

 

Линк: https://www.standartnews.com/svyat/ekoslamkite-na-makdonalds-ne-se-retsiklirat-

398730.html 
 

 
 

Текст: Трябва да бъдат изхвърляни в обособените места за  отпадъци 

 

Новите хартиени сламки на Макдоналдс, рекламирани от компанията като 

екосъобразни, не могат да бъдат рециклирани, съобщи Би Би Си. 

 

Като част от зелената политика на компанията всички обекти от веригата за бързо 

хранене във Великобритания подмениха всички пластмасови сламки с хартиени. 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/otkriha-nelegalni-avtomorgi-krai-plovdiv-grozi-gi-solena-150706/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/otkriha-nelegalni-avtomorgi-krai-plovdiv-grozi-gi-solena-150706/
https://www.standartnews.com/svyat/ekoslamkite-na-makdonalds-ne-se-retsiklirat-398730.html
https://www.standartnews.com/svyat/ekoslamkite-na-makdonalds-ne-se-retsiklirat-398730.html
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Оказва се обаче, че са трудни за рециклиране - заради плътността им. 

 

От компанията признаха, че те трябва да бъдат изхвърляни в обособените места за 

общи отпадъци. 

 

Същевременно новите хартиени сламки са неудобни за употреба. Трудно е да 

изпиеш млечен шейк, без да се разтвори сламката, твърдят клиенти. 

 

Вече има и петиция за връщането на пластмасовите сламки, която за кратко събира 

51 000 подписа. 

 

От Макдоналдс заявиха, че отпадъците от ресторантите им не отиват в депо за 

отпадъци, а се използват, за да генерират енергия. Уточниха също, че хартиените 

сламки са били временно решение. 

 

Приблизително 1.8 милиона сламки се използват дневно във Великобритания. 

Наличието на хартиени сламки е малка стъпка към борбата с пластмасата за 

еднократна употреба. 

 


