
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

28 ОКТОМВРИ 2021 г. 

 

                                                 

 

 

 

Източник: Кмета 

 

Заглавие: Хвърляме почти 35 кг пластмаса на година 

 

Линк:https://kmeta.bg/%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D

0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-35-%D0%BA%D0%B3-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ 
 

 

Текст: Всеки жител на ЕС е изхвърлял годишно по 34.4 кг отпадъци от пласмасови 

опаковки. От тях 14.1 кг или 40% са били рециклирани, сочат данните на Евростат 

за 2019 година. Сравнението с десет години назад показва, че количеството 

изхвърляна пластмаса се увеличава, но същевременно расте и рециклирането, 

като България е сред страните, в който над 50% от боклука се обработва. 

 

Пластмасата е основен замърсител на околната среда и вреди пряко на 

чистотата на въздуха, която става все по-голям глобален проблем. Обемът 

генерирани отпадъци от пластмаса се е увеличил с 6.7 кг или с 24% в периода 

2009-2019 г. Същевременно обаче се увеличава и рециклирането с 50% или с 4.7 

кг. Въпреки това подобрение, обаче количеството пластмасови опаковки, които 
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не са рециклирани, се е увеличило с 2 кг на жител от 2009 г. насам. Причина за 

това е големият ръст на абсолютната стойност на генерираните отпадъци от 

пластмасови опаковки. 

 

Приблизително 41% от отпадъците от пластмасови опаковки са били 

рециклирани в ЕС през 2019. 

 

Девет държави-членки обработват повече от половината от генерираните 

отпадъци – Литва (70%), Чехия (61%), следваща е България с 59% по данни за 2018 

г. следва , Холандия (57%), Швеция и Словакия (и двете 53% ), Испания (52%), Кипър 

(51%) и Словения (50%). 

 

За разлика от тях, по-малко от една трета от отпадъците от пластмасови опаковки 

са рециклирани в Малта (11%, данни за 2018 г.), Франция (27%), Ирландия (28%), 

Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария ( 33%). 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Работници откриха незаконно сметище край река Стряма 

 

Линк: https://news.bg/regions/rabotnitsi-otkriha-nezakonno-smetishte-kray-reka-

stryama.html 
 

 
 

Текст: Огромно по мащабите си незаконно сметище е на път да предизвика 

екокатастрофа в няколко села по поречието на Стряма. Нерегламентираното 

депо, на което дори се изхвърлят умрели животни, се намира в индустриалната 

зона на община Раковски, съобщи Нова телевизия. 

 

От там са сигнализирали за проблема Регионалната екоинспекция и е 

последвала незабавна проверка. 

 

Незаконното сметище се разпростира на площ от 20 декара. На гледката се 

натъкнали служители от близката фирма. Те доброволно решили да почистят 

района. Сред изхвърлените отпадъци открили токсични и опасни. 

 

Освен строителни фирми на незаконното сметище отпадъците си изхвърлят и 

жителите от близкото село Стряма. Работещи в индустриалната зона обвиниха в 

престъпно бездействие общинските власти и екоинспекцията. 

 

От община Раковски заявиха, че са засилили контрола и вече има десетки 

санкционирани. 

 

От извършената проверка на място бе съставено предписание на община 

Раковски, тъй като по закон отговорността за незаконните сметища е на 

кметовете. Ако общината не го изпълни, глобата е 10 000 лева. 

 

Източник: Haskovo.bg 

 

https://news.bg/regions/rabotnitsi-otkriha-nezakonno-smetishte-kray-reka-stryama.html
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Заглавие: Хванаха младежи в кражба от БДЖ, дават 16-годишен с Кавазаки на 

прокуратурата 

 

Линк:https://haskovo.info/158334/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85

%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D0%B4%D0%B6-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-16/ 

 

 
 

Текст: Две момчета са хванати в кражба в Димитровград, съобщават от 

областната дирекция на МВР. 

 

Вчера полицаи са заловили двамата на 18 и 19 г. в пункт за изкупуване на черни 

и цветни метали в града. Те предавали в пункта метално оборудване, 

собственост на БДЖ. На място е пристигнал и служител на железниците, който 

потвърдил, че четирите теглителни и контролна щанги и 3 капака са тяхна 

собственост. Двамата признали пред служителите за кражбата и описали как са 

я извършили. 

 

16-годишен с наложена принудителна административна мярка е хванат вчера 

на улица „Първа“ в града да кара мотоциклет Кавазаки. Преписката предстои 

да бъде изпратена на прокуратурата с мнение за налагане на възпитателна 

мярка. 
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