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Източник: БНР 

 

Заглавие: Интерактивна карта показва най-замърсените места с твърди 

пластмасови отпадъци по Черноморието 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101522453/interaktivna-karta-pokazva-nai-

zamarsenite-mesta-s-tvardi-plastmasovi-otpadaci 

 

 
 

Текст: Твърдите  пластмасови отпадъци са една от най-големи опасности за 

природата. Наличието им в океани и морета застрашава цели екосистеми и 

животниски видове. Затова и усилията на цялата европейска общност вече 

няКолко години са насочени в тяхното излизане от употреба. Регулацията чрез 

стратегията на Европейската комисия вече е факт. Продължават дейностите в 

отделните страни и чрез реализацията на различни проекти се влияе върху 

общественото отношение към проблема. 

 

Една от оперативните проглами, които осигуряват финасиране, е "Черноморски 

басейн 2014-2020“. Тя е за трансгранично сътрудничество. Финансовите средства 

се осигуряват от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за 

регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият 
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бюджет на програмата е в размер на над  53 млн. 942 000  евро. По нейния 

приоротет „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за 

намаляване на  морските отпадъци“ "Виа Понтика" съвместно с Община Бургас 

реализира проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските 

отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“. Той приключи преди дни, като 

водещ партньор бе българската  фондация, а чуждестрантите партньори бяха 

Университет „Овидиус“ в Констанца и Държавен университет на Тбилиси. 

Бъджетът на проекта бе над 580 000  евро,  като безвъзмездната помощ по 

програмата бе в размер на над  533 000 евро. 

 

Една от целите на проекта  бе да се подобри екологичното състояние на Черно 

море  и да се проследят основните замърсяващи потоци, да се извърши 

почистване на отпадъци в избрани застрашени райони. Направено е изследване 

на теченията във водоема и свързаните с тях потоци от отпадъци. Данните са 

отразени върху интерактивна карта, която може да бъде ползвана  от всеки 

желаещ, заяви Ина Агафонова от организацията: 

 

Ние сме създали една база данни, която има за цел да повиши осведомеността 

на широката публика. Информацията е много полезна и за учените, които могат 

да я ползват в понататъшни изследвания.4 университета работиха по проекта, 

много сериозни научни резултати постигнаха. Имат намерение да публикуват в 

реномирани издания. От българска страна се включиха Техническия университет 

в София и Военноморското училище във Варна. 

 

Община Бургас беше отговорна за подготвяне на изследване, свързано с 

потоците от морски отпадъци, да се установят кои са най-замърсените места, 

обясни юрисконсултът и тематичен експерт по проекта Веселина Димитрова: 

 

Проектът разработи и мерки, които се предложиха и започнахме вече с тяхното 

прилагане. Те са свързани с ангажиране на хората и собствениците на 

заведения да не се използват пластмаси. 

 

Източник: Свободна Европа 

 

Заглавие: Как Румъния се превръща в "сметище" на Европа 

 

Линк: https://www.svobodnaevropa.bg/a/31436921.html 

 

 
 

Текст: От началото на 2021 г. поне 3700 тона боклук са внесени незаконно в 

Румъния от други европейски държави. В документите пише, че са за 

рециклиране, но всъщност никой не ги рециклира. Вместо това те се озовават 

на препълнените румънски сметища. 

 

Превръща ли се Румъния в сметище на Европа? И прилича ли ситуацията там на 

тази в България от последните години? 

 

Кой печели от това 



В държави като Германия, Белгия и Гърция изхвърлянето на един тон отпадъци 

може да струва на производителя им до 1000 евро. Редица компании се опитват 

да си спестят част от разходите като пращат боклука си в Румъния. 

 

Там фирми и хора взимат по около 250 евро на тон получен боклук, показва 

разследване на румънската служба на Радио Свободна Европа. След това 

вместо да се рециклира или оползотвори съгласно правилата, този боклук 

просто се изхвърля на сметищата или се гори в близост до тях. 

 

Министърът на околната среда Барна Танцос коментира пред местна телевизия, 

че незаконният внос на отпадъци в Румъния е „широко разпространен 

феномен“. Според него е възможно това да се случва заради европейското 

правило, което позволява вноса на материали за рециклиране и някои други 

видове отпадъци от една държава членка на Европейския съюз в друга. 

 

„На теория в тези контейнери има материал за рециклиране“, коментира 

Танцос. 

 

„Казвам на теория, защото много често в тях има нещо различно от това, което е 

декларирано.“ 

 

Как пристига боклукът 

От началото на 2021 г. досега поне 3700 тона боклук са внесени незаконно в 

Румъния, каза директорът на агенцията за защита на околната среда Октавиан 

Берсеану. 

 

Сред случаите, привлекли вниманието на властите, е откриването на 10 

контейнера от Германия, пълни със смесени отпадъци, включително хартия и 

пластмаса, на пристанището в Констанца на 7 май тази година. Друг такъв 

случай е откриването на 10 тона отпадъци от стъкло, натоварени в Гърция и 

предназначени за компания от Кълъраш – град на брега на Дунав, разположен 

точно срещу Силистра. 

 

През юни пък 20 тона пластмасови отпадъци са открити на границата. Те са били 

внесени от Гърция и предназначени за компания, регистрирана в Гюргево. Същия 

месец и открита и пратка от 16 тона дрехи и облекла, предназначени по 

документи за рециклиране. 

 

На 3 август бреговата охрана в Констанца прави проверка на кораб, който по 

документи пренася зърно от Сърбия, но в действителност на борда му са открити 

1000 тона отпадъци. 

 

Властите на пристанището в Констанца са залавяли незаконни пратки отпадъци, 

пристигащи и от Япония, Саудитска Арабия и Китай. 

 

По думите на директора на агенцията за защита на околната среда незаконният 

внос на боклук се е увеличил в пъти през последните няколко години. Според него 

причината е, че държави като Китай и други страни в Азия забраниха вноса на 

отпадъци, а част от боклука на Европа и други развити региони е вил изнасян за 

тези страни. 

 

Защо няма наказания 

Откриването на пратките с незаконно внесени отпадъци обаче е по-сложно, 

отколкото изглежда. Румънските власти са затруднени от факта, че има и 



напълно законен внос на отпадъци за рециклиране, предназначени за местните 

заводи за рециклиране. 

 

Според министъра на околната среда в документите на боклука, който се внася 

незаконно, се посочва, че е точно такъв. 

 

„Но компанията, която го внася, всъщност рециклира само 10% от него, а 

останалите отиват на сметищата“, казва Барна Танцос. 

 

Друга тактика на фирмите, които внасят отпадъците, е да ги представят като 

продукти втора ръка, които е планирано да бъдат продавани. 

 

„Искаме да затегнем правилата, за да можем да пращаме в затвора 

нарушителите“, каза още Октавиан Берсеану. 

 

„Според мен това е въпрос на национална сигурност.“ 

 

Как е в България 

Румъния не е единствената държава от региона, в която се внасят отпадъци от 

други европейски държави. Такава практика съществува и в България и това дава 

основание и България да бъде определяна като „сметище“ на Европа. 

 

Темата за вноса на отпадъци стана популярна през 2019 г. след разследване на 
международната мрежа OCCRP и българският ѝ партньор „Биволъ“. През същата 

година в Италия бяха задържани 17 вагона боклук, които според медиите е 

трябвало да стигнат до България. 

 

По-късно стана ясно, че вносът на такива отпадъци от Италия в България е 

практика и големи количества боклуци се складират на площадки на 

топлоелектроцентрали в страната. 

 

Разследване на Свободна Европа показа, че същите централи са получили от 

Министерството на околната среда и водите позволение да изгарят тези 

отпадъци, без преди това да бъде оценено дали са технически пригодни и без да 

бъде оценено въздействието върху околната среда. 

 

Друга част от отпадъците и досега са на площадката на фирмата „Феникс 

Плевен“, която ги е внесла за рециклиране, без изобщо да има капацитет да ги 

рециклира. 

 

За разлика от Румъния обаче, в България вносът на смесените отпадъци, които не 

могат да се рециклират, а само да се депонират или изгарят, беше разрешаван 

от тогавашното ръководство на екоминистерството. 

 

Сега служебният министър на околната среда и водите Асен Личев предложи 

Министерският съвет да приеме решение, с което да забрани вноса на 

смесени отпадъци, които могат само да се горят и депонират. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Започна рекултивацията на депо за отпадъци край Благоевград 

 



Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101523342/zapochna-rekultivaciata-na-

depo-za-otpadaci-krai-blagoevgrad 

 

 
 

Текст: Със символична първа копка започна рекултивацията на благоевградското 

депо за неопасни отпадъци. 

 

Проектът предвижда техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо. 

При изграждането на новото депо в клетката, която е с изчерпан обем, са 

депонирани старите отпадъци на терена.  Отпуснатата финансова помощ за 

реализацията на проекта е близо милион и седемстотин  хиляди лева, от които 

милион и четиристотин хиляди  са осигурените средства от Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 
 „Рекултивацията ѝ е от изключителна важност за околната среда, защото по този 

начин ще осигурим подобряването състоянието на почвите и подземните води. 

Ще имаме и по-чист въздух“, заяви на церемонията по символична първа копка 

кметът на община Благоевград Илко Стоянов.  Той подчерта, че това е поредната 

стъпка в усилията на общинското ръководство за подобряване на условията на 

живот и по-чиста околна среда. 

 

 „С реализирането на проекта ще създадем условия за осъществяване на 

местно ниво на задълженията, поети от България за постигане на съответствие с 

директивите на Европейския съюз в областта на управление на отпадъците“, каза 

още градоначалникът Илко Стоянов и допълни, че Благоевград „вече има едно 

ново модерно депо и нашата амбиция е да продължим да надграждаме 

постигнатото“. 

 

На символичната първа копка присъстваха заместник-областният  управител 

Слави Христов и председателят на Общинския съвет  Радолслав Тасков. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Бургас отпадъци след ремонт се извозват безплатно след заявка 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101523360/v-burgas-otpadaci-sled-remont-se-

izvozvat-bezplatno-sled-zaavka 

 

 

Текст: Въпреки че в Бургас от години има установен ред за безплатно извозване 

на строителни и едрогабаритни отпадъци след битов ремонт,  продължават 

гледки като тази, информират от общината: 

 



 

"Снимките са от к-с „Зорница“, до бл. 11. Изпрати ни ги гражданин, който заяви, 

че тази купчина стари мебели и дограми е струпана край контейнерите за 

отпадъци още в петък. След получен сигнал Община Бургас изпрати 

почистващата фирма да ги прибере тази сутрин. Тоест те са стояли нахвърляни 

там в продължение на 4 дни. 

Напомняме, че има сериозна глоба за такива замърсявания. Но до нейното 

прилагане може да се стигне, ако Общината получи бърз сигнал и установи 

извършителите на място. 

 

За целта се обаждайте на денонощния дежурен телефон 056 907 218. 

Общинските екоинспектори са мобилни и идват бързо със своите електрически 

скутери и автомобили." 

 

Веднъж годишно от общината се извършва безплатно извозване на отпадъците 

след битов ремонт на всяко бургаско семейство, припомнят от общинската 

администрация. 


