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Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Направиха скулптура от електронни отпадъци на лидерите на Г-7 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/875650-napraviha-skulptura-ot-elektronni-

otpadatsi-na-liderite-na-g-7 

 

 
 

Текст: Художниците Джо Ръш и Алекс Рекидж създадоха скулптура с лицата на 

лидерите от Г-7 от електронни отпадъци, предаде „Ройтерс“. Тя е наречена „Връх 

Рисайкълмор“ и се издига в Корнуол, Великобритания, където утре започва 

срещата на Г-7. 

 

Така артистите фокусират вниманието върху огромното количество технологии и 

приспособления, които не се рециклират в световен мащаб всяка година. Те се 

надяват, че скулптурата ще насърчи седемте държавни глави да работят заедно, 

за да се справят с проблема в международен план, пише bTV. 

 

По данни на ООН всяка година се генерират 53 милиона тона отпадъци от 

електронна техника, а това количество може да се удвои до 2050 г. За 

скулптурата са използвани повече от 20 000 електронни отпадъци. 

https://topnovini.bg/novini/875650-napraviha-skulptura-ot-elektronni-otpadatsi-na-liderite-na-g-7
https://topnovini.bg/novini/875650-napraviha-skulptura-ot-elektronni-otpadatsi-na-liderite-na-g-7


 

Източник: Haskovo.info 

 

Заглавие: РИОСВ глоби с 4 000 лв. хасковска фирма за боклуците в бившия ТЕЦ 

 

Линк: https://haskovo.info/149658/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%81-4-000-%D0%BB%D0%B2-

%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE/ 

 

 
 

Текст: С 4 000 лв. е глобена хасковска фирма заради неизпълнение на 

предписание за почистване на гумени отпадъци на територията на бившия ТЕЦ, 

съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в отчета си за 

месец май. 

 

Haskovo.info припомня, че проблемът със замърсяването на ТЕЦ-а и района 

около него е от години. Различни институции се заеха с него, като периодично се 

налагат санкции. 

 

С 2 000 лв. е глобена площадка за третиране на пластмасови отпадъци в 

Свиленград. За тази сума е и наказателното постановление на физическо лице 

в Хасково за незаконна автоморга. 

 

През месеца са почистени 60 нерегламентирани сметища, намиращи се на 

територията на общините Тополовград, Стамболово, Димитровград, Харманли, 

Маджарово, Любимец, Момчилград, Джебел, Кърджали и Хасково. 

 

Съставени са 3 акта на ВиК-Хасково за осъществяване на дейности без 

изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения за 

канализационните системи в Любимец, Харманли, Симеоновград. 

 

През май от екоинспекцията са извършили 89 проверки на 78 обекта. Дадени са 

12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 13 

акта, издадени са 4 наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. и е 

наложена една санкция за 298 лв. Събраната сума от наказателни 

постановления и санкции, включително за предишни периоди е 7 706 лв. 

 

Както Haskovo.info писа, на „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 

сигнала, 4 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за 

лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Румъния отказа да приеме над 1000 тона отпадъци от България 

 

Линк: https://www.iskra.bg/napisan-e-akt-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-

zeleni-otpadatsi-v-mestnost-kambanite/ 

 



 
 

Текст: Румънските гранични полицаи са открили на пристанище Муфатлар на 

Дунавско-черноморски канал два шлепа с над 1000 тона отпадъци, докарани от 

България за букурещка фирма, като стоката предстои да бъде върната на 

изпращача, съобщава Аджерпрес. 

 

Бреговата охрана информира в прессъобщение, че граничните полицаи в 

сътрудничество със служители за Службата за защита на околната среда в окръг 

Констанца са извършили във вторник проверка на пристанище Мурфатлар на 

стоките, транспортирани с два шлепа, плаващи под румънски флаг. 

 

Направиха скулптура с лидерите на Г-7 от електронни отпадъци 

(СНИМКИ/ВИДЕО) 

 

"Те превозваха 1060 тона стоки, декларирани като метални отпадъци, идващи от 

България, които трябваше да бъдат разтоварени на пристанище Констанца за 

една фирма в района на Букурещ, която извършва внос в Румъния", се посочва в 

съобщението. 

 

При проверките са установени несътветствия между съдържанието на товара и 

придружаващите пратката документи, като освен декларираните метални 

отпадъци са открити също пластмасови отпадъци, картонен амбалаж, гума, 

ебонит, електрически отпадъци, двигатели с вътрешно горене, съдържащи 

масла, акумулатори и други. 

 

Комисарите от Службата за защита на околната среда в Констанца не са 

позволили влизане на товара на територията на Румъния и са взели мерки за 

връщането му на изпращача в България. 

 

От началото на текущата година граничните полицаи в сътрудничество с 

компетентните органи за защита на околната среда в окръг Констанца са 

открили и спрели близо 3000 тона отпадъци, които предстояло да влязат в Румъния. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Стартира програма за разделно събиране в Община Елин Пелин 

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/startira-programa-za-razdelno-sybirane-v-

obshtina-elin-pelin-news_1604487.html 

 

 

Текст: В изпълнение на българското законодателство, Община Елин Пелин 

организира разделно събиране на отпадъци. Уведомяваме всички желаещи да 

участват в програмата за разделно събиране на отдапъци от адресите на 



гражданите, за начина на записване и раздаване на цветни чували (120 л.) Всички 

домакинства, които вече са включени в програмата или новозаписани, могат 

след 14.06.2021 г., да се свържат с кметовете и кметските наместници по 

населени места за получаване на чували за разделно събиране на отпадъци.   

Селата, включени в проекта до момента са: с. Григорево с. (гара) Елин Пелин с. 

Нови хан с. Мусачево с. Равно поле с. Лесново с. Столник с. Елешница ВАЖНО! 

ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ САМО ЦВЕТНИ ЧУВАЛИ! КОФИ НЯМА!   За жителите на град Елин 

Пелин ще отговаря Отдел „Екология“ към общинската администрация. За повече 

информация може да се обадите на тел: 0878414252, 0893441437 след 14.06.2021 

г. На тези телефони може да заявите Вашето желание за участие в кампанията 

или чрез подаване на писмено Заявление със свободен текст съдържащ две 

имена, телефонен номер и адрес, входирано в Центъра за административно 

обслужване (ЦАО). Заявки за участие в програмата се приемат и на 

електронната ни поща: eco@elinpelin.bg.  

 

Източник: Черно море 

 

Заглавие: Арестуваха двама, обрали депо за метални отпадъци във Варна 

 

6 пожара са станали за ден в областта  

 

Линк: https://www.chernomore.bg/a/2-varna/224395-arestuvaha-dvama-obrali-

depo-za-metalni-otpadatsi-vav-varna 

 

 
 

Текст: Вчера е получен сигнал за извършена кражба от депо за стари метални 

отпадъци – през  оградата неизвестни отмъкнали ротор от двигател, втора 

употреба. В резултат на предприетите незабавни действия, минути по-късно, 

служители на Първо РУ задържали извършителите - двама рецидивисти на 48 и 38 

години, местни жители. В мъжете била намерена откраднатата вещ. Случаят е 

докладван на прокуратурата, образувано е досъдебно производство. 

 

През последното денонощие пожарникари на Регионалната служба на 

ГДПБЗН са реагирали на шест сигнала за възникнали пожари. 

Огнеборците са оказали и техническа помощ на три сигнала. 

mailto:eco@elinpelin.bg

