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Източник: bg.b2.mk 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде пресконференция на 2 
февруари 
 

Линк: http://bg.b2.mk/news/?newsid=PJRs 
 

 
 

Текст: София. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде пресконференция, на 
която ще отчете резултатите по програма „Чиста околна среда 2015“ и ще оповести възможностите за 
финансиране на проекти с новата кампания за 2016 г. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Събитието 
ще се състои на 2 февруари от 11.00 часа в МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22. На 
пресконференцията ще присъства и изпълнителният директор на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда Ренета Георгиева. 
 
 
Източник: muzeiko.com 
 

Заглавие: Календар: Рециклиране на хартия – 04.02.2016 г. 
 

Линк: http://muzeiko.com/bg/news/detail-reciklirane_na_hartiya-326.html 
 

 
 

Текст: Как да спасим няколко дръвчета? От какво се прави хартията? Ще използваме вече отработената 
хартия, за да произведем собственоръчно чисто нова. Нея ще превърнем в картичка или украшение. 
Час: 16:00 - 17:00 
Възраст: Деца над 7-годишна възраст 
Капацитет: 10 деца 
 
 
Източник: nbox.bg 
 

Заглавие: Софиянци хвърлят по 64 000 тона храна в кофата 
Ромите изхвърлят най-малко – само 5% от боклука 
 

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/19547-sofiyantzi-hvarlyat-po-64-000-tona-hrana-v-kofata.html   

http://bg.b2.mk/news/?newsid=PJRs
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Текст: 64 000 тона храна отиват всяка година в кофите за боклук в София. Хората, които живеят в центъра 
на града, изхвърлят най-много картон, а в кварталите "Люлин" и "Младост" в тях най-често попада 
пластмасата. Това показва анализ на Столичната община, изготвен заедно с програмата за управление на 
отпадъците до 2020 година.  
Ромите изхвърлят най-малко храна – едва 5% от боклука, докато в кварталите с блокове от 6 до 20 етажа 
тя е три пъти повече. На година в столицата  най-често се изхвърлят остатъци от храна, на второ място е 
хартията.  
Според прогнозите софиянци ще произвеждат все повече боклук. Ако през 2016 година се очаква на 
човек да се падат 442 кг, то през 2020 година ще хвърляме с по 28 кг повече.  
Община Варна генерира около 350 тона отпадъци на денонощие. Количествата нарастват до 500 тона 
през летния сезон, показват данни на общината. Боклуците от града и курортните комплекси постъпват в 
завода за преработка на твърди битови отпадъци край Варна с капацитет от 140 000 тона годишно.  
Инсталацията отделя всички годни за рециклиране отпадъци – пластмаси, метали, хартия и картон, а 
органичните отпадъци се отвеждат в тунели за биологично разлагане, като неизползваемият остатък се 
депонира.  
Според данни от общинската програма за управление на отпадъците във Варна 14.6% са хранителни, 
20.4% - хартия и картон, пластмасите са 20.9%, текстилът - 4.0%, гумата - 0.2%, кожата - 0.1%, градински 
отпадъци - 10.8%, дървесни - 0.5%, стъкло - 6.9%, метали - 4.5% и инертни материали - 16.9%.  
443 килограма битови отпадъци изхвърля всеки българин за година. Това сочат данните на НСИ на база 
количествата събран боклук. Най-много боклуци се хвърлят в Русе, където на един жител се падат 637 кг. 
Следващите в списъка са бургазлии с 583 кг на човек. Точно с пет килограма по-малко са изхвърлили 
жителите на Добрич. Най-малко смет по кофите се оставя в Кърджали. Там на човек се падат почти 
двойно по-малко боклуци - 254 кг. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: В Златоград стартира система за разделно събиране на отпадъците „От врата на врата“ 
 

Линк: https://dariknews.bg/print_article.php?article_id=1548055 
 

 
   
Текст: В Златоград стартира система за разделно събиране на отпадъците „От врата на врата”. За целта 
общински служители ще обходят всяко домакинство, като ще предоставят специализирани чували за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и информационни брошури с указания за начините за 
разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му. Обхождането ще се извършва 
поетапно, по райони и ще стартира от днес. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се 
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предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получават в сградата на Общинска 
администрация Златоград.  
Събирането на пълните чувалите ще се извършва по график, съобразен с регулярното обслужване на 
системата за разделно събиране на територията на града. За графика на обслужване, жителите ще бъдат 
осведомени чрез интернет страницата на общината и на място, при раздаване на материалите. 
По този начин, ръководството на общината ще се опита да намали количеството на депонирания отпадък, 
като същевременно ще се опита да извличат и ползи, като част от сметта ще е предават за рециклиране. 
 
 
Източник: bultimes.com 
 

Заглавие: Хасковлии питат: Защо разтовариха тези оръжия днес на гарата 
Хората се тревожат да не би зенитно-ракетните комплекси да отиват за скрап 
 

Линк: http://bultimes.com/haskovlii-pitat-zashto-raztovariha-tezi-orazhiya-dnes-na-garata/ 
 

 
 

Текст: Четири зенитно-ракетни комплекса разтовариха тази сутрин на Сточна гара в Хасково и заковаха 
интереса на хасковлии. Haskovo.net информира, че читател дори писал на електронната поща на сайта, 
разтревожен дали това не е поредната партида оръжие на българската армия, което отива за 
скрап. Репортерска проверка е показала, че военните машини, комплектовани с екипажи, отиват към 
полигона в Корен за учение. Верни на устава, офицерите от Карлово са отказали да коментират каквото и 
да било за мисията си. 
Командирът на полигона в Корен подполковник Валери Антонов също не даде подробности за 
предстоящите стрелби. Съобщи само, че предстои учение на сухопътните войски на БА. Очаква се в 
понеделник в Корен да пристигнат от командването на пехотата. 
СПРАВКА БЛИЦ: 
На сайта на Министерството на отбраната обаче последната информация за проведени учения е от 28 
януари, а за предстоящи няма. Ето какво е посочено там: 
Сухопътните войски 
Стрелби: 
– формирования 24150 и 54230 (Стара Загора) – стрелкова тренировка на УЦ “Люляк” 
– формирования 26260 и 46700 (Сливен) – стрелкова тренировка на УЦ “Батмиш” 
– формирования 34200 и 54060 (Шумен) – стрелкова тренировка на УЦ “Дивдядово” 
– формирования 42800 и 22160 (Плевен) – стрелкова тренировка на УЦ “Николаево” 
– формирование 52740 (Хасково) – стрелкова тренировка на УЦ “Добрич” 
– формирование 34840 (Карлово) – стрелкова тренировка на УЦ “Анево” 
– формирование 22180 (Казанлък) – стрелкова тренировка на УЦ “Тюлбето” 
– формирование 28330 (Смолян) – стрелкова тренировка на УЦ “ Смолян” 
– формирование 48650 (Пловдив) – стрелкова тренировка на УЦ “Црънча” 
– формирование 24490 (Асеновград) – стрелкова тренировка на УЦ “Червен” 
– формирование 54470 (Белене) – стрелкова тренировка на УЦ “Драгомирово” 
В раздела за Планирани учения на Българската армия през 2016 г. също не е посочено, че в началото на 
февруари трябва да има учение на полигона в Корен. 
  

http://bultimes.com/haskovlii-pitat-zashto-raztovariha-tezi-orazhiya-dnes-na-garata/
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Източник: sofia.dir.bg 
 

Заглавие: Чистят улиците в София от кал и отпадъци 
 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=21602696 
 

  
 

Текст: Във връзка с положителните температури по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова 
започна изпълнение на дейности по почистване на уличните платна.  
Екипите на фирмите, ангажирани с дейностите, изпълняват ръчно и механизирано почистване на пътните 
платна от отпадъци и кал в различни райони на столицата, съобщиха от Столичната община. 
Почистват се регулите на пътните платна. Днес почистващите екипи работят по бул. “Ломско шосе“, 
„Шипчески проход“, локалното платно на бул. “Цариградско шосе“ и други.  
Приоритетно дейностите се извършват по улиците, по които се движи масовия градски транспорт. 
След почистването започва и миене. Днес се изпълни миене в участъци от бул. “Евлоги и Христо 
Георгиеви“, ул. “Г.С. Раковски“ и „Сливница“.  
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Във Варна търсят кой да събира отпадъци разделно 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=312460 
  

 
 

Текст: Събирачи на отпадъци разделно търсят от Бюрото по труда във Варна. Това показва справката за 
свободните работни места към 1 февруари, научи Moreto.net. 
Вакантните бройки за боклукчиите на разделно събран отпадък са точно две. Изискванията към 
кандидатите е да имат поне основно образование, пише в обявите на Бюрото по труда. Със същото 
образование във Варна се търсят и деветима чистачи. 
15 са свободните места за общи работници в сферата на производството, зоопаркът пък си търси един 
служител.  
Най-много работа има за продавачи - близо 60 са свободните работни места в тази сфера. 10 позиции са 
се отворили за автомонтьори. 
 
 
Източник: kafene.bg 
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=21602696
http://www.moreto.net/novini.php?n=312460
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Заглавие: Филмът "Бунище Земя" показва пътя на боклука в София 
 

Линк: http://kafene.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%8A%D1%82-
%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-19484/article/ 
  

 
 

Текст: Организаторите на Дни на предизвикателствата Ви канят на прожекция на филма “Бунище - Земя” 
(“Trashed”) на 2 февруари 2016 г. от 19 ч. в Дом на Киното. Билети на входа на киното: 3 лв. 
Екипът на „Дни на предизвикателствата“ се старае да популяризира от своята трибуна екологичните каузи 
и ключови граждански инициативи, насочени към подобряване на природната и градската среда. Затова 
организаторите, съвместно с екологично сдружение За Земята, се включват с прожекция и дискусия в 
кампанията срещу проекта на Столична община да се изгарят отпадъци в ТЕЦ-София. 
Събитието ще започне с презентация на експертите от За Земята, които ще разкажат за пътя на боклука в 
столицата, за ефекта от горенето на отпадъци в ТЕЦ-София върху “чистия” софийски въздух, който дишаме 
всеки ден. Ще се представят и добри решения на проблема с боклука в други български общини. 
Ирена Събева след това ще ни покаже как да компостираме сами и то в градска среда и как Княжево се 
превърна в първия квартал с общностно компостиране. 
Ирена беше част от Дни на предизвикателствата с обучението си “Предизвикай се да компостираш”. 
Лентата "Trashed" е едно от най-силните документални заглавия за световния проблем с отпадъците. 
На каква опасност са изложени хората и околната среда заради замърсяването на 
въздуха, земята и морето с отпадъци? Защо изгарянето не е решение и колко сериозно отрицателно 
влияние има то върху здравето на хората? Как всеки от нас може с малка промяна в навиците си да 
намали ежедневния боклук? За да намери отговори на тези въпроси, кинозвездата Джеръми Айрънс 
разговаря с учени, политици и обикновени хора по целия свят. Във визуално отношение и с 
емоционалното си въздействие филмът е едновременно страховит и красив, „Бунище - земя” отвежда 
Джереми Айрънс на едно пътуване, изпълнено с изумление, разкрития и надежда. 
До 31 януари тече подписка срещу горенето на отпадъци на територията на Столична община, 
организирана от инициативна група на граждани, живеещи в район Сердика - най-близо разположения 
столичен район до ТЕЦ-София. Можете да разберете повече къде да се подпишете в подписката в 
страницата на кампанията във фейсбук - НЕ на изгарянето на отпадъци в София. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Одобриха инсталация за отпадък, с която ТЕЦ ще топли Търново 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5271621  
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Текст: "Топлофикация ВТ" АД във Велико Търново вече е на ход да изгради инсталация за сортиране на 
отпадъци, а с получената суровина да осигурява отопление и топла вода за града. Това става възможно 
след 2-годишен процес по съгласуване на проектите от различни институции. 
На последната си сесия Общинският съвет в старата столица одобри подробния устройствен план и 
промяна предназначението на земята за направата на комплекса.Общинският имот бе предоставен в 
предишни мандат. Площадката се намира в местността "Стублата" край село Шереметя. 
От топлофикационното дружество уверяват, че ще бъдат разкрити до 200 работни места, а вложението 
ще е около 40 млн.лв. Предвижда се инвестицията за модерната система за оползотворяване на 
отпадъците да е на два етапа. Инсталацията ще отговаря на всички екологични норми. 
"Съотношението между отпадък и полезни вещества, които могат да се използват като енергоносител, е 
около 1:5. Това означава, че от 5 килограма боклук може да се извлече около килограм горивна 
съставка", обясняват експерти. 
Според изчисления на фирмата качественото оползотворяване на градския боклук ще доведе и до 
намаление на такса смет. Отделно около 30 на сто от населението на болярския град, което се топли на 
парно, ще има по-ниска цена на енергоносителя. Централата планува да добива половината от енергията, 
с която работи, от дървесен чипс, останалото да идва от отпадък, а минимална част - от природен газ. 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Сериен крадец остави половин село без кабели 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/serien-kradets-ostavi-polovin-selo-bez-kabeli/ 
 

 
 

Текст: Врачанските магистрати осъдиха на една година строг затвор мъж от врачанско за серийни 
кражби, научи tribali.info. За около два месеца мъжът ошушкал кабелите на половин село в община 
Криводол.  
В началото на миналата година мъжът изпаднал в голямо безпаричие и решил кардинално проблема. За 
да не пострада никой и да не обира домовете на хората, той взел клещи и започнал да краде 
електропроводници от изоставени къщи или такива, които рядко се посещават от стопаните им.  
Изчисленията на магистратите показват, че откраднатите кабели са на обща стойност 462 лева. Според 
обвинението К.К. е „извършил деянието съзнателно – с пряк умисъл, като е съзнавал обществено опасния 
му характер, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и е искал настъпването 
на тези последици“. 
От документите по делото става ясно, че мъжът и друг път е бил осъждан за кражби на 

http://www.tribali.info/bg/serien-kradets-ostavi-polovin-selo-bez-kabeli/
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електропроводници и условната присъда от година и 7 месеца не го е спряла. Така К.К. ще търка наровете 
в зандана една година под строг режим. 
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