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Източник: Актуално 

 
Заглавие: Разследването за трафика на боклук от Италия за България се пренесе и у 

нас 

 

Линк: https://www.actualno.com/crime/razsledvaneto-za-trafika-na-bokluk-ot-italija-za-

bylgarija-se-prenese-i-u-nas-news_1420189.html 
 

 
 

Текст: Мащабното разследване на калабрийската мафия Ндрангета, при което 

властите в Италия арестуваха над 300 мафиоти, включително и една българка, 

достигна и до България. Според тях засега разследването у нас се води в района на 

Плевен под прякото ръководство на главния секретар на МВР Ивайло Иванов. 

 

Той е заминал на мястото на операцията, след като по-рано тази сутрин подробности 

по следствените действия са били обсъждани от премиера  Бойко Борисов, главния 

прокурор Иван Гешев и ръководството на МВР, съобщи Нова телевизия. Според 

източниците ни разследването е свързано с трафика на боклук от Италия за България. 

През първата половина на декември карабинерите от Милано задържаха незаконен 

товар от 815 тона боклуци, предназначени за нашата страна. Открити бяха 582 бали 

отпадъци, натоварени в 17 вагона, а търговската им стойност на пазара се 

изчисляваше на 130 000 евро. Седмица по-късно последваха и арестите на стотици 

мафиоти от Ндрангета, включително и политици, адвокати, счетоводители и служители 

на държавната администрация. Сред балите вече нямало нищо за третиране, според 

разследващите. В пакетираните бали били открити материали от пластмаса, гума, 

тъкани, тетрапак, смесени боклуци и др. 

 

На практика ставало въпрос за крайните продукти от дейността по третирането на 

пластмасата, а не, както било посочено в документите, съпровождащи товара, за 

пластмасови отпадъци, които тепърва трябва да бъдат обработени. Разследването е 

започнало след сигнал от Митническата агенция на Леко, което довело до проверка 

на вагоните, готови за отпътуване. След откритото разминаваме в документацията 

била издадена заповед за запор на товара. Съмненията за нелегално унищожаване 

на отпадъци в страната не са от вчера. Както Actualno.com писа през 2017 г. в България 

е имало внос на отпадъци за горене, но не повече от 50% от капацитета на съответната 

инсталация, подчертават от МОСВ. Специално от Италия – дестинация, за която 

"Биволъ" писа, че е източник на отпадъци за горене за ТЕЦ-овете на Христо Ковачки, има 

внос на киселина от батерии, на RDF и третирани смесени отпадъци. В началото на 

септември в Перник имаше и протести заради съмнения за горене на боклуци в 

местния ТЕЦ „Република”, който де факто е на Христо Ковачки. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Колко пластмаса изяждаме 

https://www.actualno.com/crime/razsledvaneto-za-trafika-na-bokluk-ot-italija-za-bylgarija-se-prenese-i-u-nas-news_1420189.html
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Хората биха могли да поглъщат еквивалента на кредитна карта от пластмаса на 

седмица, заключи неотдавнашно проучване на WWF International 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/kolko-plastmasa-izyazhdame.html 

 

 
 

Текст: Микроскопични парчета пластмаса са открити на най-отдалечените места - от 

дълбините на океана до ледовете на Арктика. Друго място, на което пластмасата се 

появява, е вътре в телата ни. Дишаме микропластмаси, ядем ги и ги пием с водата, 

напоена с пластмаса. 

 

Пластмасата не се разгражда. Вместо това се разпада на по-малки парчета и в 

крайна сметка се озовава навсякъде, включително в хранителната верига. Парчета с 

дължина по-малка от пет милиметра, около размера на сусамово семе, се наричат 

„микропластмаси“, пояснява Ройтерс. 

 

Публикувани са десетки доклади за микропластмасите, но научната общност все 

още е достигнала само повърхността на изследвания относно това колко пластмаса 

консумираме и колко вредна може да бъде тя. 

 

Хората биха могли да поглъщат еквивалента на кредитна карта от пластмаса на 

седмица, заключи неотдавнашно проучване на WWF International, главно в питейна 

вода, но и чрез източници като миди, които са склонни да се консумират цели, така 

че пластмасата в храносмилателната им система също се консумира. 

 

Въз основа на изводите от проучването Ройтерс илюстрира как всъщност изглежда 

това количество пластмаса за различни времеви периоди. 

 

Всяка седмица - 5 грама пластмаса 

 

Това е приблизително същото тегло като пластмасова капачка за бутилка и достатъчно 

настъргана пластмаса, за да се напълни супена лъжица. 

 

Всеки месец - 21 грама пластмаса 

 

Това е приблизително същото тегло като пет зарчета за казино, или достатъчно 

нарязана пластмаса, за да се напълни наполовина една купичка. 

 

Всяка година - 250 грама пластмаса 

 

Това е пълна с пластмаса чиния за вечеря. 

 

На всеки 10 години - 2,5 кг пластмаса 

 

https://www.economic.bg/bg/news/12/kolko-plastmasa-izyazhdame.html
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Ройтерс визуализира това сравнение със стандартния спасителен пояс на плажните 

спасители, който традиционно тежи 2,5 килограма. Така все едно за 10 години 

поглъщаме пластмасата, нужда да се направи един спасителен пояс. 

 

За цял живот - 20 кг пластмаса 

 

Средният човек живее за 79 години. Използвайки настоящата оценка на 

микропластмасите в храната ни, и приемайки, че ситуацията не се подобрява или 

влошава, това се равнява на 20 килограма консумация на пластмаса. Това е повече 

пластмаса, от тази, необходима за два големи пластмасови контейнера за отпадъци 

за рециклиране, които тежат само 10 кг. 

 

„Ние използваме пластмаса от десетилетия, но все още не разбираме действително 

влиянието на пластмасовите микро- и наначастици върху здравето ни“, казва Тава 

Паланисами от Австралийския университет на Нюкасъл, който работи върху 

проучването на WWF. 

 

„Всичко, което знаем е, че поглъщаме пластмаса и че тя има потенциала да причини 

токсичност. Това определено е причина за безпокойство". 

 

Източник: Блиц 

 
Заглавие: Фирмата, чиито боклук се запали под "Струма", складирала за Ндрангета в 

Плевен Въпросната компания се е сдобила с разрешително от РИОСВ за горене на 

отпадъците от Италия 

 

Линк: https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/firmata-chiito-bokluk-se-zapali-pod-struma-

skladirala-za-ndrangeta-v-pleven_news718393.html 

 

 
 

Текст: Фирмата, стопанисваща сметището, което запали мост на магистрала 

"Струма", складирала боклука на калабрийската мафия Ндрангета в  Плевен, 

съобщава NOVA.  Въпросната компания се е сдобила с разрешително от РИОСВ за 

горене на боклука от Италия, въпреки че не е имала капацитет да извърши подобна 

дейност. Проверява се дали разрешителното е фалшиво.  

 

Отпадъците били съхранявана в склад в Плевен, който в момента е запечатан от 

властите.  Главсекът на МВР начело на мащабна акция за боклука на Ндрангета в 

Плевенско По първоначална информация става въпрос за над 8 000 тона боклук.  „По 

случая е образувано досъдебно производство. Разследването тече от близо два дни. 

През това време са извършени всички неотложни действия – оглед на 

местопроизшествие и разпити на хора”, заяви на брифинг окръжният прокурор на 

Плевен Ваня Савова. Тя поясни, че разследването е свързано с длъжностни лица, които 

https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/firmata-chiito-bokluk-se-zapali-pod-struma-skladirala-za-ndrangeta-v-pleven_news718393.html
https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/firmata-chiito-bokluk-se-zapali-pod-struma-skladirala-za-ndrangeta-v-pleven_news718393.html
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евентуално не са изпълнили задълженията си във връзка с вноса и съхранението на 

отпадъци. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Община Враца ще инвестира в подобряване на сметосъбирането 

Линк: https://bnr.bg/post/101210195/obshtina-vraca-shte-investira-v-podobravane-na-

smetosabiraneto 

 

 
 

Текст: Община Враца ще инвестира в подобряване на сметосъбирането през новата 

година. Предвидено е да бъдат закупени още 15 подземни контейнера за битови 

отпадъци. 

 

Идеята за въвеждането на подземни контейнери е да се подобри качеството на 

сметосъбирането. Очаквано, врачани подкрепят намерението на местната управа. 

 

През миналата година общината спечели проект на стойност 400 000 лв. за 

монтирането на 30 подземни контейнера за разделно събиране на отпадъци. 

Местната управа инвестира собствени средства за закупуването на 5 съда за 

подземно събиране на битова смет. 

 

https://bnr.bg/post/101210195/obshtina-vraca-shte-investira-v-podobravane-na-smetosabiraneto
https://bnr.bg/post/101210195/obshtina-vraca-shte-investira-v-podobravane-na-smetosabiraneto

