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Текст: Линия за рециклиране слага край на незаконното горене на кабели край 

Марица и съседните села. Инвестиционното намерение е внесено в Община 

Марица и "Ер-Метал" ЕООД възнамерява да го реализира в село Строево, става 

ясно от документите.  

 

Новината предизвика остра реакция сред някои от жителите на общината. 

Повечето от тях се питаха дали производството е безвредно, дали селото няма да 

се окаже в ситуацията на съседното Труд, където жители непрекъснато 

протестират срещу шума и замърсяване от биоцентралата.  
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От приложените документи по инвестиционното намерение става ясно, че при 

рециклирането на кабелите няма да има топлинна обработка. Основните 

процеси при преработката включват нарязване на кабели, намаляване на 

размера на отделните парчета чрез мелница, гранулиране на материала, 

сепариране и получаване на два вида продукт- гранулат PVC и гранулат мед. 

Продуктите ще се събират в контейнери и след това ще се опаковат в бегове. 

Линията разполага със система за обезпрашаване, която подобрява процеса 

на сепариране, става ясно от документацията.   

  

"С тази технология може да бъде спряно незаконното горене на кабели, което от 

години ни трови и виждаме роми да го правят по селата и в Пловдив покрай 

Марица. В града успяхме да постигнем това след разговори с фирми и роми, 

като им  обяснихме, че не е нужно да отделят гуменото уплътнение от кабелите, 

а ги изкупуваме цели и след това сепарираме по технология", разказа Тодор 

Ловчинов, който има в Пловдив площадка за вторични суровини, а съпругата му е 

подател на инвестиционното намерение. Той е категоричен, че при метода няма 

горене или топлинна обработка и нищо, което да застрашава живота и здравето 

на хората наоколо. 

 

"Смятате ли, че ако имаше такава опасност, щях да поставя тази линия в двора, 

където отглеждам две деца и кошери с пчели", попита Ловчинов. Той е 

категоричен, че ако все пак местните не искат да разберат и вникнат в 

безопасността на технологията, той няма да настоява, и съпругата му ще оттегли 

инвестиционното намерение.  

 

Според него т.нар линия за рециклиране е прекалено смело като название, 

цялата машина е с размерите на тв шкаф. Ловчинов е категоричен, че не иска 

да дразни местните, и ако те не са съгласни с инвестиционното намерение, ще 

го оттегли и остави ромите да продължат да горят кабели и гуми, както правят от 

години това на различни места, включително и зад имота му в Строево, в близки 

свинарници. Според него справянето с този проблем е чрез налагането на глоби 

или ползването на рециклиращи технологии, които ще спасят въздуха от 

замърсяване. 
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Текст: Маските за еднократна употреба се превърнаха в масова стока от първа 

необходимост в условията на пандемия и мерките срещу разпространението 

на заразата. 

 

Постепенно обаче недобросъвестното им изхвърляне, особено след 

разхлабване на ограниченията, ги превръща в нов санитарен проблем за 

големите градове като Париж. 

 

След постепенното отваряне на Франция на 11-ти май улиците на столицата се 

покриват все повече с нов вид градски отпадък, при това потенциално заразен. 

Безотговорно захвърлените използвани маски са навсякъде. 

 

Френското здравно министерство има ясни инструкции как се постъпва с 

използваните маски. 

 

Пол Симондон, заместник-кмет на Париж по управление на отпадъците: Когато 

сте у дома, най-добре е да я сложите за 24 часа в затворен найлонов плик и след 

това да я изхвърлите в кош за отпадъци. Така излагате на възможно най-малък 

риск хигиенистите, които събират отпадъците. 

 

Безразборното захвърляне по улиците на еднократни средства за защита е не 

само опасно, но и силно замърсяващо. Хирургическа маска се разлага в 

природата за 400 години. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: В Русе ще има кампания по събиране на опасни отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/v-ruse-shte-ima-kampaniia-po-sybirane-na-

opasni-otpadyci-2226059 

 

 
 

Текст: Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата и 

последващото им третиране ще се състои на 20 и 21 май тази година в Русе, 

съобщиха от Общината. 

 

 Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт, разположен на ул. 

"Шипка" в града. Русенци могат да предадат опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, 

почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с 

вредители, киселини, бои, лепила, лакове, разтворители. 

 
Източник: Монитор 

 

Заглавие: 16-годишни задигнаха метал за скрап от двор на фирма 
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Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/16-godishni-zadignaha-metal-za-skrap-ot-

dvor-na-firma-203067 

 

 
 

Текст: Полицаи задържаха двама непълнолетни след проверка в Плевен. Те били 

засечени да превозват краден метален скрап. 

 

Каруца с конски впряг била спряна вчера на ул. „Вит“ в областния град. При 

проверката било изяснено, че товарът е противозаконно отнет от двора на 

фирма. Установена е самоличността на управляващите каруцата – двама 16-

годишни от Плевен. Непълнолетните предали с протокол за доброволно 

предаване откраднатото. Задържани са за срок до 24 часа за кражба. Уведомен 

е прокурор от Районна прокуратура - Плевен. Образувано е бързо производство, 

по което продължава работа разследващ полицай. 
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