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Източник: Bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Ssangyoung използва пластмасови отпадъци за гориво 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/a/35-bloomberg-world/109304-ssangyoung-

izpolzva-plastmasovi-otpadatsi-za-gorivo 
 

 
 

Текст: Шейсетгодишният производител на цимент изгаря три хиляди тона 

отпадъчна синтетична смола от използвана пластмаса, текстил и гуми всеки ден, 

за да работи завода му в град Донге, на източното крайбрежие на Южна Корея.  

Компанията казва, че чрез изгарянето на пластмасови отпадъци за гориво е 

успяла да намали използването на въглища с 30% и е понижила брутните 

въглеродни емисии с 3,3% от 2018 до сега.  

 

Корейските производители на цимент са под все по-голям натиск да намаляват 

емисиите като част от целта на страната до 2030 да намали емисиите с 40% 

спрямо нивата от 2018.  

 



Според корейското министерство на търговията, секторът отделя около 10% от 

общия въглерод генериран от корейската индустрия.  Ssangyoung C&E казва, че 

неговите пещи, температурата в които достига до 2000 градуса могат да понижат 

емисиите  и няма проблем за здравето и околната среда.  

Критиците обаче твърдят, че горенето на пластмаси все още отделя емисии от 

въглероден диоксид, който ускорява глобалното затопляне, а в Южна Корея няма 

регулации за мониторинг на тежките метали. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие:  РИОСВ нареди на Крумово незабавно да разчистят "временното депо" 

за отпадъци в селището 

 

Екоинспетори направиха извънредна проверка на бившето незаконно 

сметище, която приключи с две връчени предписания 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-region/riosv-naredi-krumovo-nezabavno-da-

razchistiat-vremennoto-252885/ 

 

 
 

Текст: Регионална инспекция по околната среда и водите–Пловдив констатира 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в зоната на вече потушеното 

незаконно сметище на Крумово. Това съобщиха за TrafficNews от институцията.  

След инициирана спешна проверка в северозападната част на селото, 

извършена в присъствието на кметицата на Крумово Румяна Самоковарева и 

общински еколог, РИОСВ е издало две предписания на Община Родопи. 

 

Припомняме, че до казуса се стигна след подаден граждански сигнал, че от 

„Чистота“ изхвърлят отпадъците от преливащите контейнерите в селото в близост 

незаконното сметище, с което кметството се пребори преди малко повече от 

година. 

  

Медията ни предаде сигнала до компетентните органи в лицето на РИОСВ-

Пловдив, които извършиха извънредна проверка на терена. 

 

„По черен горски път, на около 200-250 метра след жп линията, е констатирано 

нерегламентирано замърсяване с отпадъци от битов характер (хартиени и 

пластмасови опаковки, кашони, пластмасови бутилки, дрехи, найлонови чували) 

и биоразградими отпадъци (клони от дървесна и храстова растителност от 

извършвана поддръжка на градини и паркове) на окомерна площ между 100 и 

150 кв. метра“, се посочва в становището на екоинспекторите. 

 

Пред тях кметът Самоковарева обяснила същото, което заяви пред TrafficNews - 

поради големият обем на отпадъци, струпващи сеизвън съдовете, разпоредила 

на служителите, отговарящи за сметопочистването в населеното място, 

временно да ги съхраняват на сметището, което нарича „временно депо“. 

 



Кметицата уточнила, че разпореждането ѝ с цел да се ограничи разпиляването 

им на територията на обществено ползване, след което отпадъците периодично 

се извозват от обслужващата фирма. 

 

По тази причина от РИОСВ - Пловдив са дадени две предписания към кмета на 

община Родопи - отговорно лице съгласно разпоредбите на ЗУО (Закона за 

управление на отпадъците). 

 

Едното предписание е незабавно да се прекрати практиката по извозването и 

съхраняването на отпадъци на нерегламентирания терен, а второто – в срок до 

12 август 2022 година да се предприемат мерки за почистване на 

съществуващото нерегламентирано замърсяване с отпадъци и недопускане на 

последващо такова. 

 

Инспекцията посочва, че след изтичането на дадения краен срок, ще се извърши 

последващ контрол, за да се установи дали предписанията са изпълнени. В 

случай, че това не е така, ще бъдат предприети административнонаказателни 

мерки. 

 

Източник: Profit.bg 

 

Заглавие: 20 предписания и 3 акта са съставени за нерегламентирано изхвърляне 

на отпадъци във Варна 

 

Линк: https://profit.bg/tozi-startap-prevrashta-planini-ot-plastmasovi-otpadatsi-v-

stroitelni-blokcheta/ 

 

 
 

Текст: 25 констативни протокола, 20 предписания и 3 акта за административни 

нарушения, и 1 фиш на физическо лице по Закона за управление на отпадъците 

са направени вчера по време на акцията срещу нерегламентираното 

изхвърляне на отпадъците, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“ към Община Варна. 

 

Проверките се извършват от служители на две ресорни дирекции в Община 

Варна, както и от екипи от експерти от районните кметства „Приморски“ и 

„Одесос“, съвместно с екипи на „Общинска полиция“.  

 

От район „Приморски“ съобщават, че от началото на проверките за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на фирмата са наложени парични 

санкции в размер на 13 500 лева. За непочистени площи и неизхвърлени 

отпадъци от бобри за смет вчера са наложени санкции в размер на 5100 лв., като 

от началото на акцията, те са на стойност 32 000 лв. 

 

Източник: Cross.bg 

 

Заглавие: Апаши на метали „обезкостяват” кошчетата за смет в Кърджали 



 

Линк:  https://www.cross.bg/smet-koshchetata-metali-1698571.html#.YvCNEGNByUk 

 

 
 

Текст: Апаши на метали „обезкостяват" кошчетата за смет в Кърджали. Те крадат 

и носят на пунктовете за вторични суровини казаните за събиране на смет, които 

се поставят в кошчетата. На прицел са както тези с бетонни тела, така и тези с 

дървени конструкции. 

 

Поредният удар бе нанесен на кошчетата за смет пред Музея и Тютюнева, което 

ги прави неизползваеми. Обект на набези са предимно кошчета поставени от 

община Кърджали по проект. Те се отличават с добър дизайн. Създават приятен 

облик. 

 

Сега обаче или са неизползваеми или събирането на сметта от тях е затруднено. 

За съжаление отдавна не се извършва контрол над пунктовете за вторични 

суровини и не се издирват апашите на метали от града. 

 

 


