
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

07 ЮЛИ 2021 г. 

 

                                                  

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Готови ли сме за свят без пластмаса? 

 

За четвърта година в България се провежда инициативата „Юли без пластмаса“ 

 

Линк: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101493525/gotovi-li-sme-za-svat-bez-

plastmasa 

 

 
 

Текст: Около 85 % от морските отпадъци в ЕС са от пластмаса, като 50 % от тях са 

пластмасови изделия за еднократна употреба, а 27 % - от риболовни пособия. В 

България, всяка година стотици доброволци се включват в различни акции за 

почистване на планините и плажните ивици и събират тонове пластмаса. 

Въпреки кампаниите за разделно събиране на отпадъците, нагласите се 

променят трудно, особено в малките населени места, където някои хора 

продължават да изхвърлят ненужното във водоеми, дерета и всякакви 

нерегламентирани сметища. От друга страна все повече млади хора, осъзнали 

вредното въздействие на пластмасата, използват стъклени и метални опаковки за 

храни и напитки. И докато те изключват от потреблението си вредните опаковки и 

прибори за еднократна употреба, останалите българи ще трябва да се 
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съобразят с европейската директива за забраната им, която влезе в сила от 3 

юли. Очаква се в близките месеци МОСВ да транспонира тези изисквания в 

българското законодателство и да следи за изпълнението им. 

 

"Това е една отдавна подготвяна цел, която за първи път има правна рамка", 

отбеляза в интервю за БНР Радан Кънев, заместник-член на Комисията по околна 

среда, обществено здраве и безопасност на храните в Европейския парламент. 

Дали обаче България е подготвена да ги приложи на практика? 

 

"Транспонирането на директивата има своите срокове, които са задължителни – 

посочи още Кънев. – Въпросът е, че представителите на малкия бизнес не са 

информирани какво следва. Ето ние сме в началото на летния туристически 

сезон и ако фирмите на пазара не са подготвени, това означава, че всички тези 

артикули ще се използват цяло лято." 

 

А извън туристическите обекти, българите ще трябва да се откажат от 

пластмасовите бъркалки, сламки, вилици, лъжици, чаши, чинии, кутии и пр., които 

продължават да се използват на партита, кулинарни събития, фестивали и др. 

Промените настъпват бавно, особено когато вредните навици са трупани с 

години. Сега, през настоящия месец българите имат възможност да се включат в 

световната инициатива "юли без пластмаса", която у нас се провежда за четвърта 

поредна година. 

 

"Най-лесното е да си изберем метална или стъклена бутилка, която да си пълним 

с вода, за да не си купуваме пластмасови – съветва Елеонора Йосифова от 

екологичното сдружение „За земята“. – Все повече заведения и открити барове 

по фестивали се радват, когато даваме собствена чаша за напитките. В 

работата си можем да носим кутия за многократно ползване, в която да ни сипят 

храна, вместо в съд за еднократна употреба." 

 

Освен положителни ефекти, ограничението на пластмасовите продукти ще 

доведе до оскъпяване на производството, повишение на цените и съкращения. 

 

"Очаквам в близките години директивата да претърпи развитие и да бъде много 

повече ориентирана към кръговата икономика, а не просто да измести фокуса 

от един еднократен продукт към друг, макар и екологичен – посочи Теодора 

Младенова, зам. управител на една от най-големите компании за опаковки в 

България. – Въпросът е по-скоро да насочим обществото към оползотворяване на 

отпадъците и рециклиране." 

 

На същото мнение е и Стоян Вакареев - изп. директор на една от големите 

фирми за производства на пластмасови изделия, която вероятно ще претърпи 

огромни загуби: 

 

"Трябва да се наблегне върху разделното събиране и рециклиране на отпадъци, 

където ние досега работихме много. Този вид пластмаса, която използваме е 

рециклируема, а никой не казва дали биопродуктът, който ще я замени подлежи 

на преработка." 

 

Ясно е, че хартията не е алтернатива, защото за добиването ѝ се унищожават 

дървета. 

 

Източник:  Монитор 



 

Заглавие: Спряха над 22 тона отпадъци на румънско-унгарската граница 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/sprjaha-nad-22-tona-otpadyci-na-

rumynsko-ungarskata-granica-272333 

 

 
 

Текст: Над 22 тона отпадъци бяха спрени на влизане в Румъния на граничните 

пунктове Вършанд и Борш на границата с Унгария, съобщи днес Териториалният 

инспекторат на румънската гранична полиция в Орадя. 

 

Граничните полицаи, в сътрудничество със служители на Националната служба 

за околна среда, не са позволили достъп до румънска територия на две превозни 

средства - камион, натоварен с над 14 000 кг пластмасови отпадъци и 

електронни компоненти, и втори камион - с 8000 кг отпадъци от използвани 

хладилници. 

 

Първият камион е пристигнал на ГКПП Вършанд на румънско-унгарската граница 

на 2 юли. Камионът е бил управляван от румънски гражданин на 63 години. 

Документите, придружаващи превозвания товар, не са отговаряли на 

изискванията на закона за превоз на отпадъци. 

 

Вторият камион е пристигнал на ГКПП Борш на 3 юли. Превозното средство, 

управлявано от 46-годишен румънски гражданин, е превозвало съгласно 

документите употребявани хладилници от Германия за фирма в Румъния. 

Проверката установила, че всъщност става дума за отпадъци, а шофьорът не е 

разполагал с изискваната от закона документация за превоз на отпадъци. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Русенски доброволци почистиха Западен парк „Приста“ 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/rusenski-dobrovolci-pochistiha-zapaden-

park-prista-2276025 

 

 
 

Текст: Пет съда за смет и десетки чували с отпадъци събраха доброволци за 

няколко часа от терените на Западен парк „Приста“ в Русе. 

 

Обединени под името „зелени посланици“, граждани и членове на 

организациите „Ruse go“, „Градоред“ и фондация „Въздигане“ почистиха от 

замърсявания едно от най-предпочитаните от русенци места за разходка. 
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Подобно на ситуацията в лесопарк „Липник“, основният проблем е навлизането 

с автомобили навътре в гората и изхвърлянето не само на битови, но и на 

строителни отпадъци, формиращи цели сметища. 

 

Община Русе организира сметоизвозването на отпадъците и ще подкрепи и 

следващите мащабни акции на посланиците. 

 

Тази сряда започва поредицата от по-малки сутрешни почиствания, които 

доброволците ще правят регулярно в града. Сборният пункт за желаещите е в 6 

сутринта на кръстовището на улиците „Солун“ и „Ниш“ в кв.“ Възраждане“. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Разкриват мобилни пунктове за опасни отпадъци в районите „Искър“ и 

„Панчарево“ 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/sofia/razkrivat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-v-

rayonite-iskar-i-pancharevo 

 

 

Текст: Мобилни събирателни пунктове за опасни отпадъци ще бъдат разкрити в 

районите "Искър" и "Панчарево" на 9 юли, съобщават от Столичната община. 

 

От 8:30 до 11:30 ч. ще работи пункт в район "Искър" на бул. "Кръстю Пастухов" 18, 

пред районна администрация "Искър". От 12:30 до 15:30 ч. пункт ще има и с. 

Панчарево на ул. "Самоковско шосе" 230, пред районна администрация 

"Панчарево". 

 

Безвъзмездно ще се приемат опасни отпадъци, образувани от домакинствата 

като живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; 

мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл 

срок на годност). 

 

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 

 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага 

успешно на територията на общината от началото на 2012 година. 
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