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Източник: МОСВ 

Заглавие: 16 185,23 тона са събраните и депонирани отпадъци в страната в рамките на кампанията „Да 
изчистим България за един ден“  
Това са обобщените данни, подадени от регионалните структури на МОСВ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2527                                                            

  

Текст: По данни на 16 - те Регионални инспекции по околна среда и води, количеството събрани и 
депонирани на 26 и 27 април отпадъци в страната са 16 185,23 тона. 
Най – много отпадъци са предадени в София - град - 2689,14 тона, област Стара Загора – 2246,17 тона, 
област Пловдив- 1563, 08 тона, област Варна- 1214, 285 тона и Софийска област - 1199,48 тона. 
На 26 и 27 април всички общини бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани 
отпадъци. Осигурен бе свободен достъп до общинските и регионални депа за транспортните средства, 
които  извозваха събраните отпадъци по време на кампанията. 
За трета поредна година Министерство на околната среда и водите и регионалните му структури 
осигуриха експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията 
на цялата страна в рамките на кампанията. За нея МОСВ предостави 38 500 чувала и 38 500 чифта 
ръкавици и 3550 единични  ваучери за гориво на обща стойност 71 000 лева, разпределени от ПУДООС на 
база официално публикувани данни за събраните количества отпадъци през  2013 г.    
В деня на почистването във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията 
на страната имаше Зелен телефон за въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на 
отпадъците. 
Резултатите от събраните отпадъци по общини може да видите тук. 
 
 

Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: "Астон сервиз" пусна ннсталация за преработка на строителни отпадъци в Русе 

Линк:   http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2289642  

  

Текст: Фирма "Астон сервиз" ООД, която се грижи за чистотата на селата в община Русе, пусна в 
експлоатация инсталация за преработка на строителни отпадъци преди дни. На предоставения от 
общината терен след конкурс за рециклиране на строителни отпадъци дружеството е направило 
инвестиция на стойност над 700 хил. лева. Специализираната площадка е разположена на площ от 22 
декара в местността Под Ормана. Мобилната инсталация за преработка на строителни отпадъци е на 
стойност  220 хил. евро. Машината може да калибрира фракцията с размер, подходящ за нуждите, за 
които ще се използва. При откриването й кметът Пламен Стоилов подчерта икономическия ефект от нея. 
"Наред с новооткритите поне пет работни места три пъти се намалява цената за депониране на 
строителни отпадъци", каза Стоилов. "До момента гражданите и фирмите плащаха по 24 лв. за тон 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2527
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Novini/2014/Po_obshtini.xlsx
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2289642
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отпадък, а сега цената ще е 8 лв. за тон", допълни кметът. 
"Очакван ефект от функционирането на проекта е намаляване на незаконните сметища във и около града. 
Получаваната фракция от преработката на строителните отпадъци ще се използва за покриване на улици 
и пътища в местности, които са извън регулация и които Русе не би могла да асфалтира по тази причина", 
обясни за останалите ползи от новото съоръжение зам.-кметът Свилен Иванов и посочи като пример 
вилната зона "Касева чешма". Цената на придобитата фракция ще е осем пъти по-ниска от тази, на която 
към момента се предлага трошеният бял камък в с. Тетово. 
Лентата на новото съоръжение прерязаха кметът Пламен Стоилов, заместникът му Свилен Иванов, 
управителят на фирмата инвеститор "Астон сервиз" ООД Георги Харачерев и неговият съдружник Ивайло 
Раднев. 
  

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: "Глобул" предаде за рециклиране 4 тона старо мобилно оборудване 

 

Линк: http://www.mediapool.bg/globul-predade-za-retsiklirane-4-tona-staro-mobilno-oborudvane-

news219655.html                                                              

  

Текст: През 2013 г. вторият по големина мобилен оператор "Глобул" е предал за рециклиране 4 тона 
излезли от употреба мобилни телефони, батерии и аксесоари, събрани в търговската мрежа на 
компанията. Това е със 70 процента повече електронен скрап спрямо събраните количества през 2012 г., 
съобщи в понеделник компанията, която освен това е спестила над над 150 тона хартия и близо 3000 тона 
въглеродни емисии. 
Добрите постижения в събирането на остаряло оборудване се дължат на политиката на компанията да 
продава смартфони с отстъпка при предаване на стар апарат за рециклиране. 
Нараснал и делът на абонатите на "Глобул", отказали се от хартиена фактура - от 48% през 2012 г. до 60% 
през миналата година, в резултат от което компанията спестила 145 тона хартия или с 23% повече на 
годишна база. Още 5.96 тона хартия и 1.13 тона пластмаса са икономисани благодарение на клиентите на 
предплатени услуги, които се възползвали от възможностите за електронно презареждане на своята 
карта чрез е-ваучер, банкомат, SMS и др. Служителите на компанията пък са изразходили 30% по-малко 
хартия и са предали 9.6 тона хартия за рециклиране. 
Въпреки разширението на телекомуникационната си мрежа и значителния ръст на мобилния интернет 
трафик, през 2013 г. операторът е намалил въглеродните си емисии с 9% и така е спестил на околната 
среда 2948 тона парникови газове. Основен принос за това постижение имат проектите за повишаване на 
енергийната ефективност в компанията. През последните три години GLOBUL инсталира фотоволтаични 
панели на близо 50% от своите базови станции, разположени в отдалечени райони без достъп до 
електропреносната мрежа. Така, само през 2013 г. компанията спестила 10 000 литра дизелово гориво. В 
допълнение, консумацията на електроенергия в административните сгради на "Глобул" и "Германос" е 
спаднала с 8%, а в магазините – с 11% на годишна база. 
Компанията цитира и представително маркетингово проучване за 2013 г., според което близо 80% от 
българските потребители възприемат "Глобул" като "зеления оператор на България”. 

 

http://www.mediapool.bg/globul-predade-za-retsiklirane-4-tona-staro-mobilno-oborudvane-news219655.html
http://www.mediapool.bg/globul-predade-za-retsiklirane-4-tona-staro-mobilno-oborudvane-news219655.html
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Канят за участие в акция "Сливи за смет" 

 
Линк:   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1255394  
 

   
 
Текст: Община Добрич ще се включи в инициативата „Да почистим Европа!", която се провежда на 10 
май, съобщават оттам. От администрацията канят учебните заведения на територията на града да 
участват, като в този ден организират предаване на излишни натрупани отпадъци от стъкло, хартия и 
пластмаса. 
За победителите ще има награди, които ще бъдат връчени от кмета Детелина Николова на 12 май от 
14.00 часа. Те ще бъдат определени според количеството предадени за рециклиране материали, 
отнесени към общия брой на участниците. Ще има приз и за масовост. 
Участие в инициативата трябва да се заяви на имейл: t_petkova@dobrich.bg до 8 май 2014 г., като се 
посочи име на организацията, лице за контакти с телефон и имейл, точен адрес, дата, на която се 
предвиждат дейностите и очакван брой участници. Планиращите предаване на отпадъци, трябва да се 
обадят за извозването им в "Трансинс рециклираща компания" на тел. 058/601 576. 
Всяка година милиони европейци се включват в доброволчески дейности, за да почистят квартала, в 
който живеят. Инициативата „Да почистим Европа!" цели да се насърчат повече такива прояви, да се 
повиши осведомеността относно мащабите на проблема с отпадъците и да се насърчат промени в 
поведението. Проявата е координирана от Европейската седмица за намаляване на отпадъците. През 
последните години в Европа бяха организирани редица кампании. „Да почистим Европа!" ще обедини 
тези инициативи в общоевропейска проява, която ще се проведе в един и същи ден на целия континент с 
амбицията да се привлекат възможно най-много граждани. В много случаи местните власти, НПО, 
предприятия и училища ще се включат или ще координират действията. Прояви са предвидени в 15 
държави - членки на ЕС, сред които и България, Андора, Босна и Херцеговина, Норвегия, Сърбия и Турция. 
В България предприетите действия ще са в съответствие с 3-те „Р" на Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците - Редуциране на отпадъците, Рециклиране и Регенериране на продуктите. 

 

Източник: bgfermer.bg 
 
Заглавие: Кампанията Книги за смет и тази година 

 
Линк: http://www.bgfermer.bg/Article.asp?ArticleId=4056490 
 

   
 
Текст: На 11 май, неделя, пред ЦУМ в столицата всеки ще може да предаде 1 килограм или повече годни 
за рециклиране пластмасови отпадъци, като в замяна ще получи талон за книга по избор. Всеки, предал 2 
или повече от 2 килограма, ще получи и втори талон. Същото ще се случи в Бургас на 17 май и във Варна 
на 18 май, като списъкът с произведения ще бъде същият. Всички събития са с начален час 10 часа и ще 
продължат до 13 часа. Събирането, извозването и последвалото сепариране и рециклиране на 
отпадъците и в трите града ще се извършва от Екопак. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1255394
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1255394
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1255394
http://www.bgfermer.bg/Article.asp?ArticleId=4056490
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Фантастичният роман за деца Ян Бибиян и повестта Чичовци са само две от популярните български 
заглавия, които всеки може да получи срещу предаден килограм пластмасови отпадъци в предстоящата 
кампания Книги за смет в София, Бургас и Варна. Сред заглавията ще присъстват още и илюстровани 
детски книжки за най-малките читатели с български народни приказки като Майчина сълза, Неродена 
мома и много други, както и книги на здравна тематика като Как да свалим високото кръвно налягане, 
наръчник Как да развием детската креативност и бестселърът с 350 ефикасни и лесни за изпълнение 
билкови рецепти. Освен тях тази година и специално за кампанията ще бъдат преиздадени детско-
юношеският Роман в буркан на Димитър Шумналиев, приказките на Асен Разцветников и Ангел 
Каралийчев, както и сборникът Зелени разкази с автори в него като Алек Попов, Ваня Щерева, Калин 
Терзийски и др.  
Кампанията, чиято основна цел е популяризиране на отговорното отношение на хората към околната 
среда, иска да възроди и интереса към четенето на българските автори и родната литература. 
 

Източник: karlovo.tv 

Заглавие: Срамно: Фирма замърсява зелени площи с отпадъци!  
 

Линк:   http://www.karlovo.tv/sramno-firma-zamarsyava-zeleni-ploshti-s-otpadatzi                                                            

  

Текст: Фирма, изкупуваща пластмаси, която се помещава в най-долната сграда на Домостроителния 
завод (бул. „Освобождение“) изхвърля явно ненужни за тях пластмасови отпадъци зад сградата в дупка 
до дерето. Дупката беше дълбока 2-3 метра, но вече е пълна. Фирмата работи в района от около 2 
години. При следващ голям порой реката може да откъсне малката част от брега, която дели дупката с 
отпадъците от реката. Видеото е направено от нашия читател Стоян Топчийски. Карлово ТВ благодари за 
позицията и за своевременната реакция на Топчийски. Очаквайте разширен репортаж по темата и 
коментар от страна на фирмата, която търгува с пластмаси 
 

Източник: bgsever.info 

Заглавие: През уикенда полицаи подгониха крадци на метали 
 

Линк http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/                                                            

  

Текст: За гонка срещу крадци на метали през изминалия уикенд съобщават днес от пресцентъра на 
полицията. В събота около обяд полицаи са изпратени по сигнал проверка на каруца със съмнителни лица 

http://mirogled.com/2014/04/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
http://www.karlovo.tv/sramno-firma-zamarsyava-zeleni-ploshti-s-otpadatzi
http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/
http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/
http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/
http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/
http://bgsever.info/news/2014/04/28/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86/
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в индустриалната зона на Плевен.  Служителите на реда забелязали каруцата до пункт за вторични 
суровини. При опит за проверка се установило, че водачът е 18-годишен от Дисевица. Мъжът обаче 
отказал да изпълни полицейско разпореждане, оказал съпротива и замахнал срещу полицаите с коса за 
косене на трева. После избягал с каруцата. В преследването на беглеца са изстреляни 12 стоп-патрона. 18-
годишният скочил и побягнал в неизвестна посока, зарязвайки каруцата. После потърсил медицинска 
помощ. Лекарите установили, че има две прострелни рани в областта на лявото бедро. 
Втори подобен случай се разиграл в неделя вечерта във вилна зона в местността „Мъртва долина 2″. Там 
влезли две каруци с лица от ромски произход и извършили кражба на метални предмети от дворовете на 
вилите в района. После потеглили в посока местността „Орлето“. Полицейски екипи, които извършили 
обход на района, забелязали каруците. При опит за извършване на проверка, ромите отказали да 
изпълнят полицейско разпореждане, не спрели и се отправили в посока  Търнене. Започнало 
преследване и след няколко предупредителни изстрела със стоп-патрони по посока на каруците, 
нарушителите от едната се разбягали, а другите са се укрили с каруцата в селото. В изоставената каруца 
са открити метална вила, щанга тип „Кози крак“, две метални ножовки, клещи и чифт работни ръкавици, 
покрити с трева. 

 


