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Източник: БНР 

 

Заглавие: Най-големият източник на отпадъци и защо правителствата си затварят 

очите за него 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101403729 
 

 
 

Текст: Почвите, изкопани на строителни обекти, са най-големият източник на 

отпадъци, генерирани в Европа всяка година - пет пъти повече от количеството 

битови отпадъци. Но правителствата си затварят очите за проблема.  

 

Повечето хора са склонни да свързват отпадъците с битови боклуци, трупащи се 

по улиците или на сметищата. Но, според Евростат, изкопаните почви са най-

големият източник на отпадъци в Европа по обем.  

 

„Например във Франция се произвеждат 150 милиона тона всяка година“, каза 

Еманюел Казанов основател и главен изпълнителен директор на „Хесус“, 



френски стартъп, занимаващ се с управление и отстраняване на строителни 

отпадъци.  

 

„Това е пет пъти повече от обема на битовите отпадъци“, отбеляза той, като каза, 

че повечето страни в Европа вероятно имат пропорционално подобни цифри.  

 

Понастоящем изкопаните почви се считат за отпадъци съгласно 

законодателството на ЕС и поради това се изхвърлят на сметищата. И все пак 80% 

от тези почви не са замърсени и могат безопасно да бъдат повторно използвани 

другаде, ако бъде въведена подходяща система за проследяване, казва „Хесус“. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Плаващо сметище: Големи количества отпадъци плуват в река Искър 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/video/btv/2021/01/13/4162795_plavashto_smetishte_g

olemi_kolichestva_otpaduci_pluvat/ 

 

 
 

Текст: Голяма маса боклук плава в река Искър в непосредствена близост до ВЕЦ 

"Своге", съобщава Би Ти Ви. Сред отпадъците могат да се забележат 

пластмасови бутилки и дори телевизори, хладилници и седалки на автомобили. 

 

"Tози боклук винаги го е имало в реката. В момента го виждаме така натрупан 

заради високите води през последните дни. Поради тази причина вецовете не 

работят и отпадъците остават в коритото на езерото пред вецовете. В нормална 

ситуация, когато те работят, има съоръжения за почистване на водата, които 

автоматично събират този боклук, след което той се извозва до сметище", 

коментира пред телевизията Васил Шуманов, представител на ВЕЦ "Своге". 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Столичани горят гуми и кабели в Слатина 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-slatina/stolichani-goryat-gumi-i-kabeli-v-slatina-snimki 
 

 
 

Текст: Столичанин сигнализира в социалната мрежа, че в столичния район 

"Слатина" всяка вечер срещу блок 13 блок зад релсите се горят гуми или кабели. 

Мястото на нарушението е точно на пътя от летището към квартал „Христо Ботев“. 

Припомняме, че това не е първият път, в който се горят отпадъци. В столичния 



квартал „Христо Ботев" инспекторите често глобяват за горене на кабели и 

автомобилни гуми. Изгарянето на отпадъци на открито е нарушение и се 

санкционира по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане 

и опазване на чистотата на територията на СО, информират от Столичен 

инспекторат. 
 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Прелялата вода от дерето в Средец разнесе по улиците битови 

отпадъци 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101403978/navodnenieto-v-grad-sredec-dovede-

do-seriozen-ekologichen-problem 

 

 
 

Текст: Наводнението в град Средец доведе и до друг сериозен проблем. 

Прелялата вода от дерето разнесе по улиците на града камари с битови 

отпадъци.  Голяма част от боклуците са струпани пред градския пазар. 30 жени 

от общинския отдел „Озеленяване и чистота“ от сутринта почистват от боклуци 

улиците в Средец. 

 

В горната си част дерето е превърнато в нерегламентирано сметище, 

канализацията е затлачена. Така при всеки силен дъжд водата прелива и разнася 

отпадъците по улиците на града.  

 

Проблемът е стар, каза кметът на Средец Иван Жабов: "Това се оказва една от 

критичните точки на нашия град. ... Лошото е, че се наводняват и къщи и се 

създава изключителен дискомфорт на жителите на Средец".  

 

Проект за 1,5 милиона лева е изготвила Община Средец за решаването на 

проблема. С него тя ще кандидатства за финансиране от Междуведомствената 

комисия по възстановяването на щетите при бедствия и аварии. 

Репортаж на Даниела Костадинова в предаването "12+3" можете да чуете от 

звуковия файл. 
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