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Източник: Марица 

 
Заглавие: Новото замърсяване – с маски и ръкавици за еднократна употреба 

  

Линк: https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/gradat/novoto-zamarsqvane-s-maski-i-

rakavici-za-ednokratna-upotreba 
 

 
 

Текст:  Неизменно една ситуация, без значение каква е, има своите положителни и 

отрицателни страни. Нещата никога не са само черни или само бели. Така е и с 

пандемията от COVID-19, заради която животът ни тотално се промени. Затворихме се 

у дома, не прекрачваме граници, освен по принуда, не напускаме дори собствените 

си градове, намалихме трафика. 

 

Всичко това води след себе си не само негативи, но и позитиви. Позитиви за 

природата, която сякаш почва да „възвръща силите си“. При намален поток от хора и 

намалено консумиране на ресурсите ѝ, Земята започва да се възстановява. Учени 

доказаха, че планетата малко по малко се изчиства, като на първо място застава 

въздухът. Нивaтa нa aзoтeн диoкcид ca нaмaлели в пъти, особено на територията на 

континенти като Азия и Европа. За първи път от години, най-големият замърсител – 

Китай, отчита спад на диоксида от 10% до 30%. 

 

При водоемите също се забелязва подобрение. В Италия, например, каналите във 

Венеция са изчистени по естествен път. Дори някои публикации на световни медии да 

са надценени, фактите са на лице. 

 

В същото време учени от Кралската обсерватория в Белгия установиха и намаляване 

на сеизмичния шум - бученето от вибрации в земната кора. С други думи, Земята е в 

покой, което позволява по-задълбочено изучаване на недрата ѝ. 

 

Изолацията доведе до спад и на замърсяването в градска и горска среда. Уви, макар 

битовите отпадъци да намаляха, нов вид замърсяване се забеляза в по-големите и 

развити градове. 

 

През последните дни се засили безразборното изхвърляне по улиците и тревните 

площи на предпазни средства за еднократна употреба като ръкавици и маски. Една 

обиколка из Пловдив и селата в съседство показва десетки подобни отпадъци извън 

кошовете и контейнерите. Каква е логиката да си изхвърлиш ръкавиците извън 

контейнера, вместо с в него, е неясна. Подобни отпадъци се забелязват не само по 

тротоарите, но и по разкопаните пътища, пустеещи градинки, междублокови 

пространства. 

  

В края на месец март от фирмите за разделно събиране на отпадъци заявиха, че 

мястото на употребените маски, ръкавици, мокри кърпички и лични предпазни 
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средства не са цветните контейнери за рециклиране. Жълтите, сини и зелени кошове 

са главно за опаковки и хартия, която може да се рециклира. Салфетките и мокрите 

кърпички не влизат в тази графа. Освен това, едно от основните изисквания при 

рециклирането е, отпадъците да са почистени. И заради това, и заради използваните 

материали, от които са изработени, маските и ръкавиците не могат да се обработят 

от машините. Затова те трябва да се изхвърлят в общите контейнери. 

 

Защо масово това не се случва обаче е въпрос на лична култура. 

  

Източник: БНР 

 
Заглавие: Да планираме добре при пазаруване, но и при рециклиране 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101254335/da-planirame-dobre-pri-pazaruvane-no-i-pri-

reciklirane 
 

 
 

Текст: Стриктното планиране преди пазаруване става възможно по време на 

изолация. В момента можем да предвидим нужните ни продукти за няколко дни 

напред и по този начин да ограничим развалената храна, която отива в коша за 

боклук. Друго нещо, което имаме възможност да планираме, е рециклирането на 

отпадъците. 

 

Първа крачка към екосъобразното поведение, е да взимаме своята платнена торба 

за многократна употреба, когато отиваме до магазина, коментира Симона 

Стилянова – автор на блога Zero Waste София. И допълва, че в ситуация на пандемия 

торбата веднага трябва да отиде в пералнята, когато се приберем след пазар.  

 

Разделянето на различните отпадъци може да започне още вкъщи чрез поставянето 

им в различни обозначени съдове. Има някои особености при събирането на 

определен вид отпадъци. В контейнерите за стъкло, например, не бива да се изхвърлят 

огледала и стъкла от прозорци, тъй като те се различават от обикновеното стъкло на 

бурканите и бутилките и се подлагат на различен вид преработване. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Санкционираха управител на магазин в Слатина за смесване на отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-slatina/sanktsioniraha-upravitel-na-magazin-v-slatina-za-

smesvane-na-otpadatsi 
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Текст: Инспектори от район „Слатина“ съставиха акт на управител на магазин за 

смесване на отпадъци от опаковки с битови отпадъци. 

 

Нарушението е направено пред очите на проверяващите, малко преди да бъдат 

обслужени контейнерите на ул. "Стоил войвода" и "Попова шапка". 

 

Управителят е санкциониран според Наредба за управление на отпадъците и 

поддържане и опазване на чистотата на територията на СО. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Камери и табели срещу незаконното изхвърляне на отпадъци в Самоков 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101255093/kameri-i-tabeli-sreshtu-nezakonnoto-

izhvarlane-na-otpadaci-v-samokov 

 

 
 

Текст: В Самоков от днес започна поредното почистване на сметището на 

територията на бившия завод „Любчо Баръмов”.  

 

 Предвижда се почистване и уборка на целия терен и извозване на отпадъците. 

Почистване ще бъде извършено и на другия проблемен район, който е определен за 

депониране на земни маси. В него има и множество частни имоти, като на 

собствениците са направени предписания да вземат мерки, да си почистят терените 

и да ограничат достъпа до имотите си, за да не се изхвърлят отпадъци в тях.  

 

 Последното почистване на района бе направено преди по-малко от месец, но явно 

това не дава резултат. По тази причина Община Самоков ще постави 

предупредителни табели за забрана за изхвърляне на отпадъци и ще посочи размера 

на глобите, които се налагат. Също така ще бъдат монтирани и камери, чрез които 

нарушителите ще бъдат идентифицирани и ще им бъдат налагани наказания. Кметът 

Владимир Георгиев изпрати писмо до полицията в Самоков с искане за съдействие 

за опазване на терените от нарушители. На заловените лица, освен че ще бъдат 

налагани глоби, ще бъдат конфискувани и превозните средства, с които извършват 

нарушението, напомнят от общинския пресцентър. 
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