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Заглавие: Румъния затяга граничния контрол върху вноса на отпадъци  

 

Линк: https://money.bg/politics/rumaniya-zatyaga-granichniya-kontrol-varhu-vnosa-

na-otpadatsi.html 

 

 
 
Текст:  Pyмънcĸoтo пpaвитeлcтвo oгpaничи дo eдвa 15 гpaничнo-

пpoпycĸaтeлнитe пyнĸтoвe, пpeз ĸoитo peциĸлиpyeмитe oтпaдъци мoгaт дa бъдaт 

внacяни в cтpaнaтa, cъoбщaвa Rоmаnіа Іnѕіdеr. Cпopeд миниcтът нa oĸoлнaтa 

cтpaнa Taнчoc Бapнa, "Pyмъния нe мoжe дa бъдe cмeтищeтo нa Eвpoпa". 

 

Peшeниeтo нa влacтитe идвa cлeд дългa cepия oт нepeглaмeнтиpaн внoc нa 

oтпaдъци. Heлeгaлнa cмeт бeшe зaбeлязaнa нa гpaницaтa няĸoлĸo пъти тaзи 

гoдинa и тoвa дoвeдe дo нeдoвoлcтвo нa xopaтaи ĸpитиĸи oт cтpaнa нa EC. 

 

"Hиe щe oгpaничим дo 15 гpaничнитe пyнĸтoвe, oт ĸoитo ĸaĸтo oтпaдъцитe, тaĸa и 

cypoвинитe зa peциĸлиpaщaтa индycтpия щe мoгaт дa влизaт в cтpaнaтa. Ocвeн 



тoвa, щe cъздaдeм бaзa дaнни зa ĸoмпaниитe, ĸoитo имaт пpaвo дa внacят тeзи 

мaтepиaли в Pyмъния", пoдчepтa миниcтъpът нa oĸoлнaтa cpeдa. 

 

Bнocът, ĸoйтo нe e peгиcтpиpaн щe бъдe въpнaт в cтpaнaтa мy нa пpoизxoд 

вeднaгa, a лeгaлният щe бъдe пpocлeдявaн в peaлнo вpeмe дo дecтинaциятa нa 

тpaнcпopтиpaнe. 

 

Toвa лятo pyмънcĸaтa гpaничнa пoлиция cпpя нa пyнĸтa Гюpгeвo 21 тoнa 

плacтмacoви oтпaдъци, пpeвoзвaни oт бългapcĸи гpaждaнин oт Гъpция ĸъм 

Pyмъния. Бългapcĸи гpaждaнин нa 53 гoдини e пpeвoзвaл 21 210 ĸг плacтмacoви 

oтпaдъци oт Гъpция зa тъpгoвcĸo дpyжecтвo в oĸpъг Илфoв, близo дo Бyĸypeщ. 

 

Източник: Boliarinews.bg 
 

Заглавие: Кръговата икономика ограничава свръхупотребата на ресурси и 

намалява натиска върху околната среда, смятат експерти 

 

Линк:https://boliarinews.bg/2021/12/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
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%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB/ 

 

 
 

Текст: Община Свищов проведе конкурс за добри практики, свежи идеи и нови 

зелени инициативи, свързани с разделното събиране на отпадъци в 

образователните институции. Целта е да се насърчи екологичното мислене, 

както и да се допринесе за създаването и повишаването на екологичната 

култура в обществото, като се  започне от децата и учениците, които чрез реални 

и практични решения да внесат промяна в отношението ни към природата. 

Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им имат важно значение за 

опазването на околната среда и пестене на природните ресурси. 

 

В конкурса със свои предложения участваха детски градини и училища от цялата 

община. Комисия от експерти, председателствана от кмета д-р Генчо Генчев и 

със специалното участие на Станислав Станчев – началник на отдел 

„Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ – В. Търново, отличи 

големите победители в конкурса – ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и ДГ „Васил 

Левски“, гр. Свищов. По изключение, комисията връчи и една индивидуална 

награда на Иван Асенов Спасов – ученик от осми клас в СУ „Николай Катранов“. 
 

Ето и отличените предложения: 

 

„Състезателно-обучителна платформа за разделно събиране на отпадъци“ на 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов, която получава награда от 1250 лева. 

Създадената онлайн платформа е универсална, може да бъде надградена и да 

се използва от различни институции в общината за следене и отчитане на 

резултати от дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци. 

Същевременно, платформата има и образователен характер. 

 



„А ти можеш ли?“, инициатива на ДГ „Васил Левски“ – гр. Свищов за разделно 

събиране на отпадъци, която получава награда от 1250 лева. Инициативата е 

отличена, заради мултиплицирането на добрия пример на децата от страна на 

техните родители, които вече събират разделно отпадъците вкъщи. Промяната в 

начина ни на мислене, в начина ни на живот започва с нашите деца, които чрез 

личния си опит и поведение ни показват как да пазим света около нас. 

 

Електронна игра „Рециклиране“, програмирана от Иван Асенов Спасов – ученик 

от осми клас в СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, който получава награда от 

500 лева. Играта е интерактивна, като по забавен и интересен начин се постига 

образователен ефект относно разделното събиране на отпадъци. Тя може да 

бъде надградена и разширена чрез включването на още допълнителни 

компоненти и функции. Популяризирането на играта сред децата и учениците 

ще повиши тяхната екологична култура, използвайки тази занимателна и 

любопитна форма. 

 

Децата вече знаят и могат да събират разделно, за да пазят природата чиста. А 

ти можеш ли? 

 

Източник: Offnews.bg 
 

Заглавие: Любители на морето чистят плаж Аркутино навръх Коледа 

 

С 23% е нараснал броят на застрашените морски видове заради 

пластмасовото замърсяване само за 4 години, споделят организаторите от  

LessPlastic Bulgaria и Wind2Win 

 

Линк: https://offnews.bg/obshtestvo/liubiteli-na-moreto-chistiat-plazh-arkutino-

navrah-koleda-767125.html 

 

 
 
Текст: За четвърта поредна година LessPlastic Bulgaria и сърфистите, които 

нашумяха с първото преминаване на българското Черноморие с уиндсърф 

Wind2Win, организират почистване на черноморски плаж навръх Коледа. 

 

Тази година плажът е Аркутино, а ентусиастите отново ще се съберат на 26 

декември от 10 часа, пременени с коледна дегизировка, за да поднесат подарък 

на Черно море и да оставят едно по-чисто място след себе си. Тези, които не 

могат да присъстват, но искат да дадат своя принос, могат да почистят 

замърсено кътче в близост до тях. В периода 13.12.2021 - 4.01.2022 всеки може да 

се снима с коледна дегизировка, чувалче с отпадъци в ръка и добро настроение 

и да участва в томбола с множество награди. Пълните условия на играта “Чистата 

Коледа” могат да бъдат открити тук 

 

Част от отпадъците, събрани на плаж Аркутино, ще бъдат обработени и повторно 

оползотворени с помощта на организацията Ценна пластмаса, чиято дейност е 

концентрирана именно върху преобразуването на  вече ненужен пластмасов 

боклук в  нови полезни предмети. Въпреки печалната слава, която пластмасата 

си спечели през последните няколко години, тя е ценен ресурс, който може да 

https://offnews.bg/obshtestvo/liubiteli-na-moreto-chistiat-plazh-arkutino-navrah-koleda-767125.html
https://offnews.bg/obshtestvo/liubiteli-na-moreto-chistiat-plazh-arkutino-navrah-koleda-767125.html


бъде върнат в употреба чрез рециклиране, обръщат внимание от LessPlastic 

Bulgaria и Wind2Win. 

 

Рециклирането е реална възможност, което допринася за справяне със 

замърсяването с пластмаса. На фона на практикуваното по цял свят удължаване 

на жизнения цикъл на материалите и стимулирането на кръговата икономика, 

проектът за изграждане на инсинератор за изгаряне на отпадъци у нас изглежда 

абсурден, технологично остарял и директно застрашаващ живота на 

екосистемите, обосновават се организаторите. Още при големите наводнения 

през зимата на 2019 година и образувалото се сметище при язовир Искър,  

редица НПО-та апелираха за въвеждането на депозитна система и адекватно 

управление на отпадъците. Държавите с функционираща депозитна система 

рециклират над 85% от пластмасовите бутилки. Същевременно бутилките са 

сред най-често срещания вид отпадък по българските плажове. 

 

Пластмасата съставлява близо 85% от всички морски отпадъци по българските 

плажове, а непосредственото й въздействие върху локалното биоразнообразие 

е пагубно, сочат LessPlastic Bulgaria. Само за четири години броят на 

застрашените морски видове е нараснал с 23%, като през 2016 година от 

замърсяването в моретата са повлияни 817 вида. До 2014 година, 45% от 120-те 

морски бозайника, включени в Червения списък на Международния съюз за 

защита на природата (IUCN), са се оплитали в мрежи, поглъщали са пластмаса 

или са се наранявали по друг начин с пластмасови отпадъци в морето. 

Замърсяването с пластмаса застрашава както рибите в морето, така и птиците, 

чиито местообитания са във влажни зони в близост до морския бряг. Начинът на 

ловуване при птиците играе ключова роля при поглъщането на пластмаса. 

Подобни данни дават основание да се търсят спешни мерки за справяне с 

проблема на всички нива - както локално, така и глобално. 

 

“Морето е много повече от воден басейн за нас. Ние прекарваме огромна част 

от времето сред природата - тя е наш дом и се чувстваме задължени да правим 

всичко, каквото можем, за да се грижим за нея”, споделиха от Wind2Win и 

LessPlastic Bulgaria 

 

 

 


