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Източник: Дарик 

 

Заглавие:  Румъния спря над 20 тона пластмасови отпадъци от Гърция, превозвани 

от българин 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/rumyniia-spria-nad-20-tona-plastmasovi-

otpadyci-ot-gyrciia-prevozvani-ot-bylgarin-2317813 

 

 
 

Текст: Над 20 тона пластмасови отпадъци от Гърция, предназначени за румънска 

компания, са спрени днес от румънски гранични служители на ГКПП Гюргево 

заради документи, които не отговарят на действащите законови разпоредби, 

предаде агенция Аджерпрес. Тежкотоварният камион, превозващ отпадъците, е 

управляван от български гражданин. 

 

През последното денонощие граничните служители от ГКПП Гюргево спряха за 

проверка на влизане в страната камион, натоварен с пластмасови отпадъци, 

управляван от 50-годишен български гражданин. По време на проверките 

граничните служители от Гюргево, заедно с комисари от Екологичната служба в 



Гюргево, установиха, че в превозното средство са натоварени 20 790 килограма 

пластмасови отпадъци, натоварени в Гърция и предназначени за Румъния. 

 

Дивото къмпингуване по плажната ивица на Шабла оставя тонове боклук 

 

След проверка на документите за трансграничен превоз се установи, че те са 

непълни и не отговарят на действащите законови разпоредби, се казва в днешно 

прессъобщение на Териториалния инспекторат на румънската гранична 

полиция в Гюргево. 

 

Компетентните органи не разрешиха на транспортното средство да влезе в 

Румъния и отпадъците бяха върнати на изпращащото дружество, информира 

Аджерпрес. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Да се освободим от ненужното 

  

Линк: https://bnr.bg/hristobotev/post/101675497 

 

 
 

Текст: Темата за боклука през изминалите няколко десетилетия присъства все по-

често в обществения дебат. Доскоро незабележима част от ритуалите, свързани 

с поддържането на дома, свободен от ненужното, боклукът днес се оказва 

проекция на сложни процеси отвъд неговите материални измерения. 

 

Методите за управление на отпадъците често са политизирани и не са лишени 

от противоречия, а растящото количество боклук, което създаваме, неминуемо 

изисква преосмисляне на икономическите модели и производствените процеси, 

които го определят. 

 

Discard Studies е една млада интердисциплинарна област, която условно 

превеждаме като "изследвания на освобождаването от ненужното". Тя събира 

изследователи от различни области, които се фокусират върху социалните и 

културни аспекти, свързани със създаването на и освобождаването от 

ненужното. 

 

Разговаряме с един от водещите изследователи в тази област – Джош Лепавски, 

професор в Департамента по география в Memorial University в Нюфаундленд, 

Канада. Той изследва географията на съвременните отпадъци, като основните 

теми върху които се фокусира са международната търговия и трафик на 

електронни отпадъци и от скоро – отпадъците от човешка дейност в космоса. Той 

е автор на книгата Reassembling Rubbish (2018, MIT Press), а през май тази година, 

заедно с Макс Либърън, професор в същия департамент в Memorial University, 

публикуват книгата Discard Studies: Wasting, Systems and Power (2022, MIT Press) 

("Изследвания на освобождаването от ненужното: отпадъци, системи и власт"). 

 



Източник: Сега 

 

Заглавие: Полицай е задържан за кражба на 40 т метали от "Кремиковци" 

 

Линк: https://old.segabg.com/article.php?id=500231 

 

 
 

Текст: Полицай от столичното Пето РПУ е сред тримата арестувани за кражба на 

цветни и черни метали от комбинат "Кремиковци", съобщи МВР. 

 

При операция в района на гара "Яна" пред пункт за вторични суровини е бил 

проверен товарен автомобил, превозвал приблизително 40 тона метал - 

машинни части, прикрити като скрап. Охраната на камиона била 

осъществявана от лек автомобил "Мазда", в която са задържани двама служител 

на Пето РУ и организаторът на престъпната група. Автомобилът бил управляван с 

пълномощно от полицейския служител. Арестуван е и шофьорът на камиона. 

 

Полицията ще проверява дали крадците не са свързани с охраната на 

комбината "Кремиковци". 

 

 


