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Източник: Investor.bg 
 

Заглавие: Големи марки настояват за пакт за свиване на производството на 

пластмаса 

 

Идеята би срещнала съпротива от производителите на петрол 

 

Линк: https://www.investor.bg/zoom/355/a/golemi-marki-nastoiavat-za-pakt-za-

svivane-na-proizvodstvoto-na-plastmasa-343797/ 

 

 
 
Текст: Международни брандове като Coca Cola и PepsiCo призоваха за 

сключването на глобален пакт за справяне със замърсяването с пластмаса, 

който да включва намаляване на производството на пластмаса – ключова област 

на растеж за петролната индустрия, предава Ройтерс. 

 

Глобални представители ще се срещнат на конференцията Асамблея на ООН 

по околната среда (UNEA 5.2) по-късно тази година, за да започнат преговори по 

сключването на договор за справяне с кризата с пластмасовите отпадъци, която 

задушава депата, унищожава океаните и убива дивата природа. 



 

Остава неясно дали сделката би се съсредоточила върху управлението на 

отпадъците и рециклирането или ще се предприемат по-сериозни стъпки като 

ограничаване на новото производство на пластмаса – ход, който вероятно ще се 

сблъска със съпротива от големите петролни и химически компании и с 

големите страни, които произвеждат пластмаса, като Съединените щати. 

 

Над 70-те дружества, подписали днешното изявление, включват компании за 

потребителски стоки като Unilever и Nestle, които продават безброй продукти от 

пластмаса за еднократна употреба – от шампоани до шоколадови блокчета, 

както и търговеца на дребно Walmart и френската банка BNP Paribas. 

 

„Намираме се във важен момент, в който да се създаде амбициозен договор на 

ООН“, гласи текстът, допълвайки, че всяка сделка трябва „да намали 

производството и употребата на нова пластмаса“. 

 

„UNEA 5.2 е решаващият, най-благоприятен момент за обръщане на хода на 

глобалната криза със замърсяването с пластмаса. Не можем да си позволим 

да го пропуснем“, се посочва в изявлението. 

 

Под 10% от цялата пластмаса в света, произведена някога, е била рециклирана, 

а разследване на Ройтерс миналата година разкри, че новите технологии за 

рециклиране, рекламирани от индустрията за пластмаса, не успяват да се 

справят с този проблем.   

 

Междувременно се очаква производството на пластмаса, която се извлича от 

петрол и газ, да се удвои в рамките на 20 години. Това е ключов източник на 

бъдещи приходи за енергийните гиганти, докато търсенето на изкопаеми горива 

отслабва с възхода на възобновяемата енергия и електромобилите. 

 

Въпреки че достигане на голям мащаб на глобалното рециклиране е от 

решаващо значение за справяне с пластмасовите отпадъци, тези усилия няма 

да попречат на замърсяването с пластмаса да продължи да нараства без 

ограничения върху производството, установи проучване от 2020 г. на Pew 

Charitable Trust. 

 

Докато натискът върху фирмите, които продават продукти от трудна за 

рециклиране пластмаса, да се справят с получените отпадъци се увеличава, 

някои се обединиха с производители на цимент, за да изгарят пластмасовия 

отпадък като евтино гориво в развиващия се свят, показва разследването на 

Ройтерс от миналата година. 

 

Източник: Столица 
 

Заглавие: Продължават проверките за смесване на отпадъци в търговските 

обекти в София 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/prodalzhavat-proverkite-za-smesvane-na-

otpadatsi-v-targovskite-obekti-v-sofiya 

 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/prodalzhavat-proverkite-za-smesvane-na-otpadatsi-v-targovskite-obekti-v-sofiya
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/prodalzhavat-proverkite-za-smesvane-na-otpadatsi-v-targovskite-obekti-v-sofiya


 
 

Текст: Направени са над 90 проверки на търговски обекти от началото на 

годината От Столичен инспекторат са направили над 90 проверки на търговски 

обекти в София за смесване на отпадъци. Те са извършени от началото на 

годината, а броят им се увеличава. Днес проверки за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки са направени в столичните райони „Средец“, „Оборище“, 

„Триадица“, „Овча купел", "Изгрев"и „Лозенец“. Установени са единични 

нарушения в район „Овча купел“. 

 

Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да 

събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната 

от тях дейност, съобщават от Столичен инспекторат.   Инспекторите дават и 

писмени предписания за спазването на изискванията при разделното събиране. 

От началото на годината, такива проверки са извършени в 98 броя магазини , 

хранителни обекти и други. Проверяващите са съставили 7 акта и са наложили 

12 глоби с фиш за установени нарушения по Закона за управление на 

отпадъците. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Съдът отново не призна референдума в Синитово 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101587075/sadat-otnovo-ne-prizna-rezultatite-ot-

referenduma-v-sinitovo 

 

 

Текст: Пазарджишкият административен съд за втори път не призна резултатите 

от повторния референдума в село Синитово ат 19 декември, на който жителите 

препотвърдиха, че са против изграждането на депо за промишлени отпадъци в 

землището им  

 

Невисока активност на референдума срещу площадка за отпадъци в Синитово 

Мотивите са, че отново са допуснати административни пропуски От 

инициативния граждански комитет в Синитово допускат, че това е саботаж от 

страна на общинската администрация, която е организатор на референдума.    

 

И при първия, и при втория референдум, пропуските са в сроковете. В конкретния 

случай, издаването на информационния лист, който дава старт на 

трийсетдневната кампания е закъснял с три дни.  

 

"Това са оперативни задължения на главния секретар на общината. Той тези 

задължения си ги знае, защото не са му първите избори".  

 



Заради тези пропуски говорителят на инициативния комитет Костадин Деянов е 

категоричен, че ще се искат оставки.  

 

"Ще искаме да се разбере кой не си е свършил работата и кой е саботирал 

референдума". 

 

Трети референдум в Синитово може да си проведе не по-рано след година.   

 

Източник: Марица 
 

Заглавие: Община Пловдив засилва контрола за незаконно изхвърляне на 

отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/obshtina-plovdiv-zasilva-kontrola-za-

nezakonno-izhvarlqne-na-otpadaci 

 

 
 
Текст: Инспектори от Пловдивския общински инспекторат и екип на „Общинска 

охрана“ са установили нарушение при товаро-разтоварни дейности на 

едрогабаритни битови отпадъци на тротоар пред  частен имот. На фирмата е 
съставен констативен протокол, тъй като по време на проверката служителите ѝ 

не са предоставили документи за дейността, която извършват. 

 

Община Пловдив припомня, че физическите и юридическите лица трябва да 

използват  услугите само на лицензирани фирми, които да имат разрешение за 

превоз и изхвърляне боклуци на регламентираните за целта места. 

 
„Засилили сме контрола по места, екипи на общинските предприятия 

наблюдават за изхвърляне на отпадъци от фирми, които нямат право на подобна 

дейност. Дежурни има и в почивните дни и по празниците, тъй като е забелязана 

особена активност в този времеви период“, обясни заместник-кметът Йордан 

Ставрев. 

 

На въпросната фирма е даден срок да предостави необходимите документи, в 

противен случай ще бъде глобена от 1000 до 6000 лева. 

 

В случай на нередност гражданите могат да се обаждат на дежурните телефони 

на Пловдивския общински инспекторат – 032/625650, 032/625660, 032/633323; 6-

111. 

 

В базата от ОП „Чистота“ – ул. „Даме Груев“ 64 А, има специализирана 

площадка, където гражданите безвъзмездно могат да предават ненужните и 

стари вещи от домовете си, както и строителни отпадъци до 1 кубичен метър след 

домашни ремонти. 

 

Общинското предприятие работи по график за събиране на едрогабаритни 

отпадъци от домакинствата по райони. 

 



Ето маршрутните графици по райони: 

 

Район „Централен“ 

 

-          Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)    

 

Микрорайон в граници: на север – бул. „Марица“ (от бул. „Източен“ до бул. „Цар 

Борис III Обединител“); на запад – ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Митрополит 

Панарет“, ул. „Патриарх Евтимий“,  бул. „Цар Борис III Обединител“ (до ул. 

„Капитан Райчо“); на юг – ул. „Капитан Райчо“; на изток – бул. „Източен“ (западно 

платно). 

 

-          Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)        

 

Микрорайон в граници: на север – бул. „Свобода“ (от бул. „Васил Априлов“ до 

бул. „Копривщица“); на запад – бул. „Копривщица“ (източно платно); на юг  – бул. 

„Христо Ботев“ (от  бул. „Руски“ до бул. „Копривщица“); на изток – бул. „Руски“ 

(западно платно), ул. „Гладстон“, ул. „Захари Стоянов“ и бул. „Васил Априлов“. 

 

-          Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)   

 

Микрорайон в граници: на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Цар Борис III 

Обединител“ до бул. „Руски“); на запад – бул. „Руски“ (източно платно); на юг – 

бул. „Христо Ботев“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“); на изток 

– бул. „Цар Борис III Обединител“ (западно платно), ул. „Патриарх Евтимий“, ул. 

„Митрополит Панарет“ и ул. „Цар Иван Шишман", бул. „Шести септември“ и бул. 

„Цар Борис III Обединител“. 

 

-          Четвъртък  (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)  

 

Микрорайон в граници: на север – ул. „Капитан Райчо“; на запад – бул. „Цар 

Борис III Обединител“ и ул. „Найчо Цанов“; на юг – ул. „Найчо Цанов“; на изток – 

бул. „Източен“ (западно платно), ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ 

(западно платно) до бул. „Освобождение“. 

 

-          Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)   

 

Микрорайон в граници: на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Руски“ до бул. 

„Копривщица“); на запад – бул. „Копривщица“ (източно платно); на юг – ул. 

„Гладстон“, ул. „Захари Стоянов“ и бул. „Свобода“; на изток – бул. „Руски“ 

(западно платно), от ул. „Гладстон“ до бул. „Марица-юг“ . 

 

Район „Южен“ 

 

-          Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)     

 

Микрорайони  в граници: на север – ул. „Калиакра“ и ул. „Акад. Петър Динеков“; 

на запад – ул. „Петър Стоев“; на юг – ул. „Георги Кондолов“; на изток – бул. 

„Македония“; на север – бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Александър 

Стамболийски“; на запад – ул. „Димитър Талев“ и бул. „Македония“; на юг – ул. 

„Поручик Въльо Стефов“; на изток – жк „Оазис-4“. 

 

-          Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)       

 



Микрорайони в граници: на север – ул. „Георги Кондолов“; на запад – ул. 

„Коматевско шосе“; на юг – бул. „Никола Вапцаров“; на изток – бул. „Македония“; 

на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Стефан Стамболов“; на юг – 

бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Димитър Талев“.       

 

-          Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)     

 

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бачо Киро“; на запад – бул. „Македония“; 

на юг – ул. „Скопие“; на изток – ул. „Кукленско шосе“; на север – бул. „Никола 

Вапцаров“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Александър 

Стамболийски“; на изток – ул. „Стефан Стамболов“. 

 

-          Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.) 

 

Микрорайони в граници: на север – ул. „Кукуш“; на запад – бул. „Македония“; на 

юг – ул. „Скопие“; на изток  – ул. „Пере Тошев“, ул. „Гевгели“; на север – ул. 

„Скопие“; на запад – бул. „Македония“; на юг – бул. „Александър 

Стамболийски“; на изток – ул. „Кукленско шосе“. 

 

-          Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.) 

 

Микрорайони в граници: на север – софийска жп линия; на югозапад – ул. 

„Модър“; на изток – ул. „Коматевско шосе“; 

 

- кв. „Остромила“; кв. „Беломорски“; кв. „Коматево“ .  

 

Район „Тракия“ 

 

-          Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А10, А11 и А9. 

 

-          Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.): зони А13, А7 и А8. 

 

Източник: Актуално 
 

Заглавие: Община Трявна изгражда цветна преса за метални кенчета 

 

Линк: https://www.actualno.com/gabrovo/obshtina-trjavna-izgrajda-cvetna-presa-

za-metalni-kencheta-news_1698208.html © Actualno.com 

 

 
 
Текст:  Община Трявна с поредна крачка към постигане на екологично 

бъдеще с умисъл към опазване на околната среда и природата! От днес цветна 

метална преса за алуминиеви опаковки или т.нар. кенчета е най-новия метод за 

правилно разделяне на този вид отпадък от останалите битови, които всички ние 

генерираме в ежедневието си и най-новият метод за последващото им 

рециклиране в положителен аспект.   Съоръжението е поставено на открито, в 

началото на т.нар. Етнографски комплекс във въжрожденския град, в 

непосредствена близост до другите съдове за битови отпадъци, които са 

разположени там. Средствата за закупуване на пресата са предоставени от 



Община Трявна, а инициативата е реализирана съвместно с екологичната 

образователна кампания „Герои на планетата“. 

 

 В горната част на цветната преса има отвор, предназначен за поставяне на 

алуминиев кен, който след това се пресова с едно натискане на педала в 

долната част на съоръжението. Смачканите кутийки ще се събират в пресата до 

нейното запълване и регулярно ще бъдат извозвани, като средствата от тази 

инициатива ще бъдат използвани за зелени дейности в града.   Целта на цветния 

весел робот е да научи малки и големи, че както пластмасовите, картонени и 

хартиени отпадъци трябва да заемат най-малко пространство в съответния съд, 

след тяхното изхвърляне, така и металните такива също трябва да заемат най-

малко място от обема на пресата. Със своите багри и весели очички, 

инициаторите приканват деца, учители и родители да се включат с предложение 

за най-забавно и оригинално име на новия “Герой на планетата”. 

 

Над 1,8 милиарда са металните кенове, които се произвеждат годишно за бира 

и безалкохолни напитки Около 600 метални опаковки годишно използва всяко 

едно домакинство Около 300 милиона метални опаковки се използват в рамките 

на една седмица покрай Коледа Поне 3 часа може да се захранва един 

телевизор с енергията, която може да спестим, рециклирайки само един 

алуминиев кен Бъдете отговорни, разделяйте правилно битовите отпадъци и ги 

изхвърляйте в предназначените за това регламентирани съдове за отпадъци. 

Бъдете примера за подражание с принос към опазване на околната среда и 

мястото, на което живеете. Защото екологичното бъдеще зависи от усилията на 

всички нас! 

 

 


