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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: РИОСВ – Велико Търново даде предписания на общините за почистване 

на нерегламентираните замърсявания 

 

Линк: https://www.investor.bg/novini-i-analizi/566/a/kosmicheskiiat-otpadyk-poel-

kym-sblysyk-s-lunata-se-okaza-kitaiski-ne-na-spacex-345984/ 

 

 
 
Текст: РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички 

общини от Великотърновска и Габровска области да организират поетапно 

почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци до края на годината. 

 

Общинските администрации следва да подготвят график за почистване на 

съществуващите замърсявания на територията на общините, включително 

общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Графикът 

трябва да бъде представен в РИОСВ за сведение и контрол. 

 

Предписанието задължава кметовете да организират почистване на 

нерегламентираните замърсявания с отпадъци до речните корита и 



прилежащите им земи в периода 10 март – 10 май 2022 г. В срок до 30 ноември 

2022 г. трябва да бъде извършено почистване на терени, стопанисвани от 

общините, включително общинските пътища. 

 

При постъпили в РИОСВ – Велико Търново сигнали и жалби за нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци, допълнително ще бъдат извършвани проверки и 

издавани предписания на кметствата и общините за почистване на терените. 

 

При констатиране на неизпълнение на предписанията, от страна на инспекцията 

ще бъдат предприемани административнонаказателни мерки, съгласно 

действащото законодателство. 

 

Източник: DW 
 

Заглавие: "Земята ни е отровена": как Турция се превърна в бунището на Европа 

 

"Задушаваме се, земята ни е отровена": Турция се е превърнала в бунището на 

Европа. В страната се трупат и изгарят все повече пластмасови отпадъци, 

внесени от ЕС. С фатални последици за природата и здравето на турците. 

 

Линк: https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433 

 

 
 

Текст: "Тези сажди и пушекът ни съсипват. Задушаваме се от тях, а земята ни е 

отровена", казва пред Анадолската осведомителна агенция турският фермер 

Мустафа Шакир. Според него изгарянето на смет става все по-интензивно, а 

това наблюдение се потвърждава и от ново изследване на Грийнпийс. 

 

Пластмасови сламки, чашки, бутилки, найлонови торбички: в Турция расте 

грамадата от европейски боклук, четем и в новинарския сайт web.de. Бизнесът с 

боклука процъфтява, а покрай него и редица незаконни дейности, които 

увреждат природата и здравето на хората в Турция. В районите Чукурова и 

Шейхан, както и в цялата провинция Адана, се трупа смет от Германия, 

Великобритания и Италия - в ями, в реките, край пътищата. Тези боклуци не се 

рециклират, макар че тъкмо с тази цел са докарани в Турция. Пред web.de Седат 

Гюндогду от университета в Адана казва: "Европейските граждани трябва да знаят 

едно: отпадъците, които те така грижливо сортират, не отиват във фабрики за 

рециклиране". 

 

Как тровят едни от най-плодородните земи 

 

Не се знае колко от вносните боклуци накрая се складират на нелегални 

сметища в Турция, но западните фирми плащат за тяхното извозване, а за 

https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-60809433


турските подизпълнители явно е по-изгодно да не влагат допълнителни усилия за 

рециклиране. Официално пластмасовите отпадъци трябва да се рециклират в 

пластмасов гранулат, но очевидно излиза по-евтино всичко да се изсипе просто 

на някое открито сметище и да бъде изгорено. Преди половин година и Интерпол 

предупреди, че незаконните сделки с пластмасови отпадъци се увеличават в 

световен мащаб. Природозащитниците се опасяват, че проблемът с 

европейския боклук, който се паркира в Турция и в други страни по света, става 

все по-тежък в резултат от пандемията и огромното количество изхвърлени маски, 

ръкавици и други медицински отпадъци. 

 

"Турция се превръща в сметището на Европа", казва пред германския 

"Тагесцайтунг" (ТАЦ) Нихан Темиз Ата от Средиземноморската група на 

Грийнпийс. Той потвърждава, че положението е особено тежко в низината край 

Адана, която е една от най-плодородните в Турция. 

 

Споменатото ново изследване на природозащитната организация припомня, че 

при изгарянето на пластмасови отпадъци възникват карциногенни вещества. От 

Гринпийс са взели проби на различни места в Адана - от почвата, от водите, от 

калта в реките и от пепелта след изгаряне на отпадъците. Резултатите надминават 

дори най-лошите опасения: измерено е най-високото равнище на диоксин, 

познато в Турция - повече от 400 000 пъти над нормалното. В пробите са открити и 

други отровни вещества. 

 

Природозащитниците смятат, че главният проблем в Турция произтича от липсата 

на прозрачност и контрол по отношение на вносния боклук. "Вносът на 

пластмасови отпадъци трябва да бъде забранен. Турция не може да се справя 

дори със собствената си смет", казва Гюндогду. Но турската политика е глуха за 

тези призиви: та нали в рециклирането на отпадъци са заети почти 1 милион души. 

Все пак през септември Министерството на околната среда нареди на 

съответните фирми да съкратят наполовина вноса и да запълват освободените 

си капацитет с турски отпадъци. По този повод експертката от Грийнпийс Виола 

Волгемут обяснява пред агенция ДПА, че в миналото от Германия към Турция са 

били изнасяни и отпадъци, които не подлежат на рециклиране. "Бремето вече е 

толкова тежко, че през 2021 година Турция наложи забрана върху вноса на 

определени видове отпадъци." Според нея обаче тези мерки са половинчати, а 

вина носят и самите германци: "Тъкмо нашите отпадъци обременяват природата 

по цял свят. И ние носим отговорност това да не се случва в бъдеще", казва тя. 

 

И все пак в Турция могат да се открият и положителни примери. Авторите на 

web.de дават пример с фирмата на Зафер Каплан, която преработва в 

текстилни влакна пластмасови отпадъци от САЩ и Европа. Каплан твърди, че 

влакната от неговата фабрика се изкупуват от такива известни фирми като H&M, 

Zara и IKEA. "Преработването на отпадъци в Турция е много добре развито", казва 

Каплан и обяснява, че търсенето на рециклирани материали расте както в 

Европа, така и в страните от Близкия изток. 

 

Как да се реши проблемът с пластмасовите отпадъци? 

 

В същото време в пет турски средиземноморски пристанища вече от една 

година чакат 114 контейнера с нелегални пластмасови отпадъци от Германия, 

които никой не желае да вземе обратно, пише ТАЦ. Грийнпийс иска държавите 

износителки да бъдат принудени да приемат обратно незаконно 

експортираните пластмасови боклуци и да понесат отговорност за отровената 



почва. Според природозащитниците единствено по този начин може да се 

прекрати практиката проблемът с отпадъците да се прехвърля на юг. 

 

Източник: Столицца 
 

Заглавие: Мобилен пункт събира опасни отпадъци в район Витоша 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vitosha/mobilen-punkt-sabira-opasni-otpadatsi-v-raion-

vitosha 

 

 
 
Текст: Опасни отпадъци могат да предават живеещите в столичния район Витоша 

на 18 февруари т. г., петък, съобщават от Столичен инспекторат. От 8.30 до 14.30 

часа ще бъде разположен в кв. Павлово на ул. „Слънце" № 2, пред районна 

администрация „Витоша". Домакинствата, които искат да се отърват от опасни 

боклуци могат да получат подробна информация на 0700 11 750, който е за 

запитвания и заявки. В събирателния пункт безвъзмездно ще се приемат следните 

опасни отпадъци, образувани от домакинствата:  

- Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни)  

- Лакове и бояджийски материали  

- Домакински препарати и химикали - Мастила и замърсени опаковки  

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)  

 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е резултат от 

съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. този вид 

боклук се събира в София от началото на 2012 г. 

 

Източник: Дарик 
 

Заглавие: Откриват мобилен пункт за опасни отпадъци в Добричката община 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/dobrich/otkrivat-mobilen-punkt-za-opasni-

otpadyci-v-dobrichkata-obshtina-2300650 

 

 
 
Текст: Добричката община открива мобилен пункт за опасни отпадъци, 

съобщиха от кметската управа. 

 

Обектът ще работи в село Победа - в близост до сградата на кметството, на 15 

март, от 10:00 до 16:00 часа. 

 

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/otkrivat-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-v-dobrichkata-obshtina-2300650
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/otkrivat-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-v-dobrichkata-obshtina-2300650


Изложение събира представители на творческите индустрии в Добрич и 

молдовски град 

 

Домакинствата могат да предадат стари уреди, съдържащи живак - 

луминисцентни тръби, термометри и други, както и бояджийски материали - 

лакове, политури, разтворители и разредители за бои, терпентин, лепила, смоли. 

 

Не бива да се държат вкъщи и перилни и почистващи препарати и химикали с 

изтекъл срок на годност - дезинфектанти, белина, пестициди, киселини, основи, 

реактиви. В пункта ще се приемат и ненужни вече лекарства, както и опаковки с 

остатъци от опасни вещества. 

 

Партньор на кметската управа в кампанията за по-чиста община е дружество за 

управление на отпадъците. 

 

 

 

 


