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Източник: Дума 

 

Заглавие: Света на отпадъците представят в Габрово 

 

Поради КОВИД-мерките няма да има официално откриване на инсталациите 

на  

 

Линк: https://duma.bg/sveta-na-otpadatsite-predstavyat-v-gabrovo-n246407 

 

 
 

Текст: Света на отпадъците представят в Габрово с проекта "неСметни богатства" 

на художничката Невена Екимова. Инсталацията се състои от две скулптури от 

битови и производствени отпадъци, които могат да бъдат разгледани до края на 

годината в двора на бившия Техникум по текстил в града. Едната е изработена от 

платове и конци, а другата - от пластмаси. 

 

Проектът включва и шест кратки филма, в които авторката посещава 

габровското депо за неопасни отпадъци, както и пет местни предприятия, в които 

се запознава с производствения процес, технологичния отпадък и начина на 
рециклирането му. Избрала е предприятията според вида на отпадъка, който ѝ е 

необходим, за да направи скулптурите си. "неСметни богатства" се реализира в 



едновременно зелен и силно индустриален град, в рамките на екологичната 

награда "Зелен лист" на Европейската комисия, присъдена на Община Габрово 

за 2021 година. Филмите ще бъдат публикувани поетапно в страниците на музея 

"Дом на хумора и сатирата" във фейсбук и инстаграм, както и в ютюб-канала. 

 

Поради въведените допълнителни временни противоепидемични мерки на 

територията на област Габрово, официалното откриване на инсталациите се 

отлага. 

 

Преди да станат непотребни, вещите и материалите са били част от 

всекидневието ни, а още преди това някой някъде ги е произвел. В този 

производствен процес също е генериран отпадък, който обикновено остава 

невидим. Филмите в проекта срещат зрителя с реални производствени ситуации 

и обеми и дават представа каква част от техния отпадък може да се използва 

отново като суровина, колко пъти може да се рециклира и каква е съдбата му в 

крайна сметка. 

 

Миниатюрна част от този отпадък Невена Екимова показва като материали в 

своите скулптури - едно люспесто-космато и едно меко-бодливо същество с 

необясними форми и психедилични цветове, сякаш излезли от утробата на 

колективното несъзнавано. Макари, конци, парчета плат, капачки, ленти за 

термопечат, четки от автомивка и коледни лампички създават тези произведения 

без имена. Едното се катери по гигантска стълба, другото окупира входа на 

затвореното училище.  

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Евростат: България използва само 2,9% рециклирани отпадъци 

 

Линк: https://www.actualno.com/society/evrostat-bylgarija-izpolzva-samo-29-

reciklirani-otpadyci-news_1654616.html 

 

 
 

Текст: България се намира в дъното на статистиката по повторно използвани 

отпадъци в Европейския съюз. С показател от 2,9% тя е доста далеч от средното 

за ЕС ниво от 49,4%. Дори Румъния ни изпреварва, макар и минимално с 3,5%. 

Словения с дела си от около 93% е далеч над средното за Европа ниво, както и 

Унгария с около 69%. Хърватия, която има дял от около 56%, е малко над средното 

ниво за държавите от ЕС. Данните на Европейската статистическа служба са за 

2018 г. - последната, която беше статистически напълно обработена, пише БНР. 

 

През 2018 г. страните от Европейския съюз са генерирали средно около 5,1 тона 

отпадъци на глава от населението. За България този показател е 18,5 тона на 

глава от населението, а за Румъния - 10,4 тона. Останалите три държави в региона 

генерират по-малко отпадъци на глава от населението от средното за Европа: 

Словения 4 тона, Унгария 1,9 и Хърватия 1,4 тона на глава от населението. Делът 

на повторно използваните отпадъци в повечето държави в региона отбелязва 

увеличение през 2018 г. в сравнение с 2016 г. Експерти прогнозират, че данните 

за 2020 г. ще бъдат различни, тъй като тенденцията към консуматорство е 



намаляла. Държавите трябва да предприемат определени стъпки за 

насърчаване на употребата на рециклирани отпадъци в контекста на 

екологичните тенденции и стремежа към по-чиста природа. На първо място в 

кръговата икономика трябва да бъде включен бизнес секторът. Държавата следва 

също така да стимулира гражданите, не само по отношение на маркетинга, но 

и финансово, да избират повече за продукти, произведени от рециклирани 

материали. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: България използва само 2.9% рециклирани отпадъци 

 

На първо място в кръговата икономика трябва да бъде включен бизнес 

секторът 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/619938-balgaria-izpolzva-samo-29-reciklirani-otpadaci 

 

 
 

Текст:  Бългaрия ce нaмирa в дънoтo нa cтaтиcтикaтa пo пoвтoрнo изпoлзвaни 

oтпaдъци в Eврoпeйcкия cъюз. C пoкaзaтeл oт 2,9% тя e дocтa дaлeч oт cрeднoтo 

зa EC нивo oт 49,4%. Дoри Румъния ни изпрeвaрвa, мaкaр и минимaлнo c 3,5%, 

прeдaдe БГНEC. 

  

Cлoвeния c дeлa cи oт oкoлo 93% e дaлeч нaд cрeднoтo зa Eврoпa нивo, кaктo и 

Унгaрия c oкoлo 69 %. Хървaтия, кoятo имa дял oт oкoлo 56%, e мaлкo нaд cрeднoтo 

нивo зa държaвитe oт EC 

 

Дaннитe нa Eврoпeйcкaтa cтaтиcтичecкa cлужбa ca зa 2018 г. - пocлeднaтa, кoятo 

бeшe cтaтиcтичecки нaпълнo oбрaбoтeнa. 

 

Прeз 2018 г. cтрaнитe oт Eврoпeйcкия cъюз ca гeнeрирaли cрeднo oкoлo 5,1 тoнa 

oтпaдъци нa глaвa oт нaceлeниeтo. Зa Бългaрия тoзи пoкaзaтeл e 18,5 тoнa нa 

глaвa oт нaceлeниeтo, a зa Румъния - 10,4 тoнa. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Екобомба заплашва жителите на град Средец 

Линк: https://bnr.bg/post/101540108/ekologichna-bomba-zaplashva-jitelite-na-grad-

sredec 

 

 
 

Текст: Екологична бомба заплашва жителите на град Средец. 21 години след 

като Министерството на отбраната закрива четирите военни поделения там – 

https://bnr.bg/post/101540108/ekologichna-bomba-zaplashva-jitelite-na-grad-sredec
https://bnr.bg/post/101540108/ekologichna-bomba-zaplashva-jitelite-na-grad-sredec


сградите са разграбени, порутени и опасни, а цялата територия от близо 40 

декара е превърната в огромно сметище. 

Община Средец няма нито необходимата техника, нито работници, за да 

разчисти боклуците, а МО не отговаря на многобройните изпратени до тях 

сигнали и писма. 

 

През 2000 година МО освобождава и закрива четирите военни поделения, 

намиращи се в бившия град Грудово, а сега Средец. Цялата територия остава 

без охрана, а само за 5 години сградният фонд е напълно разрушен и 

разграбен. 

 

Изоставените безстопанствени сгради сега приличат на призрачен квартал, а 

около тях първо се натрупва строителен отпадък. 

 

Величка Пенчева от 2000 година живее в блок, който се намира в непосредствена 

близост до оформилото се огромно сметище. 

 

„Положението е покъртително. Няколко пъти сме пускали подписки. Ако може, 

имотите да минат към Общината, за да си ги стопанисва тя. Сметището адски 

мирише. Няколко пъти кметът отпусна машини, за да приберат боклуците, поне 

да не са до блока. Повечето роми ходят да палят гуми, за да вадят железа от тях. 

Тази година имаше огромен пожар, не можаха да го загасят с пожарна кола, 

защото тя нямаше откъде да мине“. 

 

От 2017 година започва кореспонденцията на Община Средец с Министерството 

на отбраната с призиви сметището да бъде почистено. Сега боклуците там са 

толкова много, че за да се разчисти районът, трябва да се изпратят не багери, а 

булдозери, обясни главният еколог на общината Бисер Петков: 

 

„Проблемите започнаха от момента, в който сградният фонд на поделенията 

беше разграбен. Останаха големи количества отпадъци. Населението започна 

да изхвърля там строителни и битови отпадъци. Стотици тонове отпадъци има там. 

Количеството расте постоянно, това са предпоставки за неприятности. При 

пожари се отделят вредни вещества в атмосферата“. 

 

Трябва ли да се стигне до парадокса екоминистерството да налага глоби и 

санкции на Министерството на отбраната заради пълното безхаберие и 

безстопанственост върху бившите военни поделения. А редно ли е 

Министерството на отбраната да се прави на „умряла лисица“, че не знае в 

какво състояние се намират изоставените от тях огромни територии и то в 

населени места. Ето на тези въпроси предстои да потърсим отговор. Проблемът 

е ясен, сега трябва да се намери и неговото решение. 


