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Източник: Труд 

 

Заглавие: Румъния ни върна 150 тона незаконни отпадъци 

 

Линк: https://trud.bg/?p=article&id=5152832https://trafficnews.bg/plovdiv-

obshtestvo/nad-100-plovdivchani-pochistiha-danov-halm-ogromno-210925/ 

 

 
 

Текст: Граничната полиция в румънския окръг Констанца е спряла 150 тона 

отпадъци, откриии в пет камиона от България. 

 

Камионите пристигнали в петък на граничния пункт "Вама Веке" (Дуранколак от 

българска страна) пристигнали 5 камиона, натоварени с метални отпадъци от 

България, предназначени за компания Салай, Северозападна Румъния, пише 

румънското електронно издание Stiripesurse, цитирана от БГНЕС. 

 

След проверка на документите граничната полиция забелязала, че превозваният 

товар, около 150 тона отпадъци, не отговарят на изискванията, поради което 

служителите на бреговата охрана в Констанца не позволили на камионите да 

влязат на територията на Румъния и товарът е върнат обратно в България. 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/nad-100-plovdivchani-pochistiha-danov-halm-ogromno-210925/
https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/nad-100-plovdivchani-pochistiha-danov-halm-ogromno-210925/


Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Над 150 тона незаконни отпадъци Румъния върна в България 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/226752-rumaniya-varna-v-balgariya-150-

tona-nezakonni-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Граничната полиция на Вама Вече, окръг Констанца, заедно със служители 

на бреговата охрана на Констанца, са открили в петък в 5 камиона от България, 

приблизително 150 тона отпадъци. 

 

Пристигналите 5 камиона, натоварени с метални отпадъци от България са 

предназначени за компания "Салай", Северозападна Румъния, пише румънското 

електронно издание „Stiripesurse“. 

 

След проверка на документите граничната полиция забелязала, че превозваният 

товар, около 150 тона отпадъци, не отговарят на изискванията, поради което 

служителите на бреговата охрана в Констанца не позволили на камионите да 

влязат на територията на Румъния и товарът е върнат обратно в България. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Закриха депото за битови отпадъци в Ружинци  

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101468292/zakriha-depoto-za-bitovi-otpadaci-v-

rujinci 

 

 
 

Текст: С официална церемония бе отбелязана успешната реализация на 

проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови 

отпадъци на територията на община Ружинци", каза кмета на общината 

Александър Александров.  

 

"То е малко, около декар и седемстотин квадратни метра. Дълго време нямаше 

изпълнител поради ниския интерес и малката стойност на проекта, но след това 

всичко вече е наред. Приключихме с основните дейност. Останало е единствено 

в момента да се извърши озеленяването, но то е на малко по- късен етап. За 4 

хиляди лева е озеленяването, което трябва да бъде поддържано 5 години след 

това. Вече нямаме сметище в този район. То отдавна не е действащо сметище, 

но трябваше да бъде приведено и рекултивирано, както повеляват европейските 

норми за това. Макар, че срока беше края на месец март, успяхме да го 

завършим сполучливо." 

 

https://www.bgonair.bg/a/4-world/226752-rumaniya-varna-v-balgariya-150-tona-nezakonni-otpadatsi
https://www.bgonair.bg/a/4-world/226752-rumaniya-varna-v-balgariya-150-tona-nezakonni-otpadatsi


Общата стойност на проекта е 112 180,08 лв, от които финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие - 95 353,07 лв. и национално 

съфинансиране - 16 827,01 лв. по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 

“Околна среда 2014 - 2020 г." 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Плажовете на Италия – бъкани с всевъзможни боклуци 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-na-italija-bykani-s-vsevyzmojni-

bokluci-264670 

 

 
 

Текст: Плажовете на Италия са като никога замърсени – би тревога в средата на 

миналата седмица Националната лига за охрана на природната среда. 

Нелицеприятният извод бе направен от сътрудниците на институцията, които през 

последния месец са изтарашили 47 от най-посещаваните от летовници пясъчни 

ивици в 13 области. И са открили средно по 783 различни боклуци на 100 линейни 

метра плаж, като европейският норматив е максимум 20 боклука в рамките на 

посоченото пространство. 

 

А става дума за популярни туристически дестинации като островите Сардиния и 

Сицилия, областите Венето, Емилия Романя, Тоскана, Лацио, Пуля, Фриули 

Венеция Джулия, Калабрия и др. 

 

Не е трудно да се отгатне, че „палмата на първенството“ сред пръснатите из 

пясъците на плажовете в Италия боклуци принадлежи на тези от пластмаса – те 

са 84% от всички отпадъци. Сред тях изобилстват опаковките на хранителни 

продукти и напитки, всевъзможни кутии, чанти, пликове, детски играчки или части 

от такива, различни плажни атрибути и преносими мебели. На второ място в 

„класацията“ с 4,1% са керамичните и стъклените отпадъци – бутилки, чинии, 

чаши и т.н., които в огромното мнозинство от случаите са счупени. След това с 

3,2% идва ред на захвърлените или загубени метални предмети, детайли от 

автомобили, мотоциклети и велосипеди, с 2,9% следват всевъзможни опаковки и 

изделия от картон и хартия, а на пето място с 1,4% се подреждат гумените и 

текстилните отпадъци. Според природозащитниците особено тревожен е 

фактът, че за има – няма два месеца отваряне на плажовете за летовници през 

миналата година, те са „поели“ безброй „ковид-отпадъци“ като предпазни 

маски и ръкавици, съставляващи вече над 1% от всички боклуци. 

 

И за да бъдат почистени поне малко плажовете по бреговете на „Ботуша“ 

Националната лига за охрана на природната среда организира през уикенда 

доброволна акция, в която се включиха хиляди най-вече млади хора. 

 

Източник: ПловдивПрес 

 

Заглавие: Общините „Марица“ и Съединение с мобилен пункт за отпадъци 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-na-italija-bykani-s-vsevyzmojni-bokluci-264670
https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-na-italija-bykani-s-vsevyzmojni-bokluci-264670


Линк: https://www.plovdiv-

press.bg/2021/05/17/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%

B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB/ 

 

 
 

Текст: Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение организира 

система за разделно събиране на опасни битови отпадъци. 

 

Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен 

събирателен 

пункт и е безплатно за жителите на община „Марица“. 

 

В мобилния пункт може да се предават лекарства с изтекъл срок на годност; 

живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; батерии и акумулатори; 

електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове 

и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, 

пяна, силикон и др.; домакински препарати – почистващи препарати, 

дезинфектанти, белина; препарати за растителна защита и борба с вредители; 

фотографски материали; киселини / основи; мастила; замърсени опаковки, 

съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; 

празни опаковки, обозначени със символите за опасност. 

 

Кампанията, която вече се проведе в Съединение, ще обиколи селата в 

„Марица“ между 17 и 31 май. 

 

Първите посетени села ще са Радиново, Бенковски и Войсил. Пред кметствата 

им ще могат да се предават опасните отпадъци. 

 

Ето и останалите места и график за посещение от мобилния пункт: 

 

18.05.2021 г. /вторник / 

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Костиево, ул. 1-ва № 16; пред кметството; 

от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Царацово, ул. „Иван Арабаджията” № 4; пред кметството. 

19.05.2021 г. /сряда/ 

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Граф Игнатиево, ул. „Граф Игнатиев” № 25, пред 

кметството; 

от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Строево, ул. „Георги Бенковски” № 26, пред кметството; 

20.05.2021 г. /четвъртък / 

от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Труд, ул. „Никола Петков” № 11; пред кметството. 

21.05.2021 г. /петък/ 

от 09,00 ч. до 10,30 ч. в с. Войводиново, ул. „Христо Ботев” № 59, пред кметството; 

от 11,00 ч. до 14,00 ч. в с. Желязно, ул. „Сребрю Бабаков” № 5; пред кметството; 

от 14,30 ч. до 16,00 ч. в с. Крислово, ул. „Георги Димитров” № 19; пред кметството. 

25.05.2021 г. /вторник/ 

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Калековец, пл. „Възраждане” № 4; пред кметството; 

от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Динк, ул. „Възраждане” № 26, пред кметството. 



26.05.2021 г. / сряда / 

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с. Скутаре, ул. „Христо Ботев” № 48, пред кметството; 

от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Трилистник, ул. 3-та №2А, пред кметството. 

27.05.2021 г. / четвъртък / 

от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Рогош, ул.„Васил Левски”№ 61, пред кметството. 

28.05.2021 г. / петък / 

от 09,00 ч. до 16,00 ч. в с. Маноле, ул.1-ва № 1, пред кметството. 

31.05.2021г. /понеделник/ 

от 09,00 ч. до 12,30 ч. в с.Манолско Конаре, ул.9-та № 4, пред кметството; 

от 13,00 ч. до 16,00 ч. в с. Ясно поле, ул. 1-ва № 18, пред кметството. 


