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Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Турция - основната дестинация за отпадъците на Европейския съюз 

 

Страната е приела 13,7 млн. тона боклуци, което е три пъти повече спрямо 2014 

година 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/224274-turtsiya-osnovnata-destinatsiya-za-

otpadatsite-na-evropeyskiya-sayuz 

 

 

Текст: Турция е основната дестинация за отпадъците на Европейския съюз, 

показват данните на Евростат за 2020 година. Страната е приела 13,7 млн. тона 

отпадъци, което е три пъти повече спрямо 2014 година. Далеч назад остава Индия, 

която прибира 2,9 млн. тона европейски отпадъци и по този показател е втора. 

 

През 2020 година боклуци от страни от ЕС са били изнасяни към Великобритания 

(1,8 млн. тона), Швейцария (1,6 млн. тона) и Норвегия (1,5 млн. тона), показват още 

данните от статистиката. 

 

https://www.bgonair.bg/a/4-world/224274-turtsiya-osnovnata-destinatsiya-za-otpadatsite-na-evropeyskiya-sayuz
https://www.bgonair.bg/a/4-world/224274-turtsiya-osnovnata-destinatsiya-za-otpadatsite-na-evropeyskiya-sayuz


През последните години Пакистан също привлича все по-големи количества 

отпадъци от ЕС - от 0,1 млн. тона през 2004 година до 1,4 млн. тона през 2020 

година. Тенденцията по отношение на Китай е обратната - от 10,1 млн. тона през 

2009 година до 0,6 млн. тона през миналата година. 

 

Металите съставляват основната част от износа на отпадъци от ЕС - общо 17,4 

млн. тона, или 53% от общото количество боклуци. Турция приема 11,8 млн. тона 

от металите. Страните от ЕС внасят 4,1 млн. тона метални отпадъци, като 32% от 

тях пристигат от Обединеното кралство, отчита още Евростат. 

 

Около 19% от износа на отпадъци от ЕС, или 6,1 млн. тона, се пада на хартията. 

За тях основната дестинация е Индия, следвана от Индонезия. В същото време в 

ЕС се внасят 2,2 млн. тона хартиени отпадъци, като 41% от тях идват от 

Великобритания. 

 

На трето място в износа на отпадъци от ЕС през миналата година се нареждат 

пластмасите - общо 1,6 млн. тона, а по отношение на вноса третото място се 

пада на дървесните отпадъци - 2,4 млн. тона. 

 

Данните от Евростат показват още, че през 2020 година износът на отпадъци от ЕС 

се увеличава със 75% спрямо нивото от 2004 година и достига общо 32,7 млн. 

тона. В същото време страните от общността внасят от трети държави 16 млн. 

тона отпадъци, което е спад от 10% за същия период. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в София 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/sybirat-opasni-otpadyci-v-sofija-261031 

 

 

Текст: От 22-24 април ще се проведе тридневна кампания за разделно събиране 

на опасни отпадъци от домакинствата в три столични района – „Оборище“, 

„Изгрев“ и „Младост“, съобщиха от кметството. 

 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както 

следва: 

 

Район „Оборище“: 

 

22.04.2021 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу 

ул. „Васил Априлов“ 

 

Район „Изгрев“: 

 

23.04.2021 г. (петък) – ж.к. Дианабад, ул. „Васил Калчев“ и ул. „Владимир 

Трендафилов“, пред магазин Т Маркет 

 



Район „Младост“" 

 

24.04.2021 г. (събота) - ж.к. Младост 1, бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред 

магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45) 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата - Живак и живаксъдържащи уреди; лакове и бояджийски 

материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 

фармацевтични продукт. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 

Заглавие: Казанлъчани са изхвърлили най-много строителни отпадъци 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-33791.html  

 
 

Текст: НА ВТОРО МЯСТО СА РАЗЧИСТИЛИ СТАРИ МЕБЕЛИ 

 

Общо 827 770 кг. строителни отпадъци са извозени до депото в село Шейново по 

време на тридневната кампания на Общината „Да почистим Казанлък“. На второ 

място най-голямо количество са изхвърлените стари мебели (дивани, гардероби, 

секции и др.) – 24 580 кг., от които най-много са изхвърлени още в първия ден на 

кампанията, петък – 12 760 кг., което означава, че жителите на града са направили 

предварителна подготовка за участие в кампанията. Събраните хартия, 

пластмаса и стъкло, извозени до Сепариращата станция, са с общо тегло 3 640 

кг., като най-голямо количество са изхвърлени в събота и неделя, т.е. активността 

на гражданите се е повишила по време на кампанията. Казанлъчани са се 

освободили от 2 380 кг. ненужни дрехи. 

 

За първи път тази година в акцията беше предоставена възможност на 

гражданите, които не могат да достигнат до един от седемте пункта за изхвърляне 

на ненужни вещи, Общината да стигне до тях. От тази услуга са се възползвали 

жителите на 23 адреса в града, които са подали предварителни заявки на 

обявените телефони за електроуреди и едрогабаритни отпадъци. 

 

Служители на Администрацията почистваха района около язовир „Копринка“ и 

събраха около тон и половина битов отпадък. 

 

Община Казанлък благодари на фирмите „Бригада“, „Елит“, „Енергия“, „Кибо“ и 

„Монамур“ за активното участие безвъзмездно!  

 

Благодарим на всички граждани, които откликнаха на желанието ни да 

направим Казанлък по-чисто и уютно място за живеене, особено на жителите в 

ж.к.“Изток“, които показаха най-голямо участие в кампанията! 

 

Пазете чиста околната среда и подавайте сигнали за нередности на Горещия 

телефон 0 700 400 56! 

 

https://www.kazanlak.com/news-33791.html


Източник: Искра.бг 

 

Заглавие: Мъж от Симеоновград е хванат да краде черни и цветни метали 

 

Линк: https://www.iskra.bg/mazh-ot-simeonovgrad-e-hvanat-da-krade-cherni-i-

tsvetni-metali/ 

 

 
 

Текст: Мъж от Симеоновград е бил заловен за кражба, съобщиха от полицията. 

Престъплението е било разкрито при извършена проверка от криминалисти на 

пункт за изкупуване на черни и цветни метали в града. 

 

Мъжът е носел със себе си 80 килограма черни и цветни метали. Той е на 65 

години и е признал пред служителите на реда, че ги е задигнал от необитаем 

имот в Симеоновград. След това със своята каруца ги е закарал до пункта за 

изкупуване. 

 

Откраднатите черни и цветни метали са били предадени с протокол на 

разследващите, съобщиха още от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

 

 


