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Източник: Bloombergtv.bg 

 

Заглавие: Морските костенурки умират, защото поглъщат пластмаси край ОАЕ 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/a/35-bloomberg-world/103174-morskite-

kostenurki-umirat-zashtoto-poglashtat-plastmasi-kray-oae 

 

 
 
Текст: Много костенурки умират, след като са погълнали пластмасови и други 

отпадъци пред бреговете на ОАЕ. 

 

Изследване показва, че 75% от всички мъртви зелени костенурки и 57% от всички 

костенурки от вида Карета в Шарджа, са яли морски отпадъци, включително 

найлонови торбички, въжена и мрежи. 

 

"Има много причини да морските костенурки да ни интересуват. Първо, те са на 

изчезване. Така че ако има момент, когато да ни е грижа да тях, то това е 

моментът, когато популациите са застрашени или заплашени, според вида. Но 

и от чисто прагматичен интерес защо става така. Морските костенурки са ценни, 

защото са слугите в екосистемите", казва морският изследовател Фади Ягмур. 
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Замърсяването с пластмаси е една от заплахите, създадена от хората за 

морските костенурки, наред с повишаването на температурата на моретата и 

океаните, свръзастрояването на крайбрежията и свръхулова на риба. 

 

Източник: Марица 
 

Заглавие: Теглят отпадъците на 500 домакинства в Свиленград  

 

310 т  гуми, мебели, дрехи и др. събра еконецнътър в града за една година  

 

Линк: https://www.marica.bg/region/haskovo/teglqt-otpadacite-na-500-

domakinstva-v-svilengrad 

 
 
Текст: Над 310 тона отпадъци като стари дрехи, обувки, мебели, автомобилни 

губи и мн. др., чието място не е в съдовете за смет, са събрани в екоцентъра в 

Свиленград за м.г. Това съобщи кметът арх. Анастас Карчев. Вече пета година 

жителите на общината могат да носят тук едри отпадъци от бита, за да не отиват 

те на депото в Харманли, където се дължат такси за депонирани. От центъра 

отпадъците отиват  при рециклиращи фирми, които ги оползотворяват. Още от 

2014 г . в Свиленград  разделното събиране  е по метода „от врата до врата“, а 

от няколко дни в града има два контейнера за стари дрехи, с идеята те да станат 

повече в следващите месеци.  

 

Всичко това се прави с идеята за нулеви отпадъци. Свиленград е първата община 

у нас, която ще се опита да въведе принципа „плащаш, колкото изхвърляш” в 

управлението на битовите отпадъци. Сега такса „смет“ се смята на база 

данъчната оценка  на обитавания имот. Така домакинства от съседни имоти в 

сграда плащат еднаква такса, независимо колко души обитават жилището, 

което е несправедливо. Подобно изчисляване на налога натоварва много 

фирмите. 

 

Наскоро в общината започна проект, в който пилотно 500 домакинства ще бъдат 

подложени на мониторинг, за да се види количеството изхвърляни отпадъци. То 

ще се измерва, предстои  анализ на генерираните отпадъци, а по- късно и за 

нова формула за изчисляване на таксата. Моделът тук може да се използва от 

останалите общини.  

 

Припомняме, че новата формула  за изчисляване на таксата за битови отпадъци 

се отлага повече от 10 г. Миналата година общините поискаха отсрочка за 

пореден  път, тъй като нямат готовност.    

 

Източник: БТА 
 

Заглавие: Съдовете за битови отпадъци в София се мият и дезинфекцират 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2574308 



 

 
 
Текст: Столичният инспекторат възложи на почистващите екипи да започнат 

миене и дезинфекция на съдовете за битов отпадък, съобщиха от пресцентъра 

на инспектората. 

 

Дейността се извършва след тяхното обслужване, по график, като съобразно 

действащото разписание в част от районите ще се направи от нощната смяна. 

Днес работата започна в район "Илинден". Утре, 12 февруари, дейността ще се 

извършва в районите "Илинден", "Изгрев", "Оборище", "Средец", "Възраждане", 

"Сердика". В следващите дни, от 16 до 20 февруари, при положителни 

температури поетапно ще бъдат обхванати и районите "Надежда", "Овча купел", 

"Нови Искър", "Слатина", "Красно село", "Връбница", "Панчарево". 

 


