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Източник: Днес.live 

Заглавие: РИОСВ обяви конкурс за фигури от пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-obyavi-konkurs-za-figuri-ot-plastmasovi-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: В РИОСВ във Велико Търново чакат фигури и инсталации от пластмасови 

отпадъци. Те ще участват в конкурса, посветен на Деня на Земята – 22 април. 

Награждаването на най-интересните творби ще бъде на 23 април от 13,30 часа в 

информационния център на екоинспекцията. След това ще бъде подредена изложба. 

В конкурса могат да участват ученици от всички класове на областите Велико Търново 

и Габрово. Срокът за представяне на творбите е до 19 април. За Велико Търново те ще 

се приемат в РИОСВ, а за Габрово – в Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“. 

 

За изработване на творбите могат да бъдат използвани пластмасови бутилки от вода, 

олио, безалкохолни напитки, бира, прясно мляко, а също кофички от кисело мляко, 

тарелки, чаши, капачки , найлонови торби, палети, каси и др. В РИОСВ очакват с 

нетърпение творенията на децата, които със сигурност ще предадат нова 

художествена стойност на пластмасовите отпадъци. 

Източник: Дарик  

 

Заглавие: Събирайте текстилни материали за рециклиране 

 

Линк: http://darikradio.bg/sabiraite-tekstilni-materiali-za-reciklirane.html 

 

 
 

Текст: От преработен текстил могат да се произведат изолационна вата за 

строителство, тапицерии за коли и дори да се укрепват пътища, но в България 

индустрията, която се занимава с рециклиране на плат е още малка, обясни Антон 

Гичев – търговски директор на фирма за събиране, и рециклиране на текстилни 

материали. 

 

Фирмата е партньор на Столична община и съвместно са разположили 40 

контейнера в София за събиране на различни видове плат. 

 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-obyavi-konkurs-za-figuri-ot-plastmasovi-otpadatsi.html
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-obyavi-konkurs-za-figuri-ot-plastmasovi-otpadatsi.html
http://darikradio.bg/sabiraite-tekstilni-materiali-za-reciklirane.html
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Голяма част от събрания текстил ще отиде за страни от третия свят, друга за Български 

червен кръст , а негодният ще бъде рециклиран. 

 

Източник: Банкеръ 

 

Заглавие: Страните от ЕС трябва да рециклират до 2025 г. поне 55% от общинската 

смет 

 

Линк: http://www.banker.bg/sviat/read/stranite-ot-es-triabva-da-reciklirat-do-2025-g-

pone-55-ot-obshtinskata-smet 

 

 
 

Текст: Управлението на отпадъци по един по-ефективен начин е първа стъпка към 

изграждането на кръгова икономика, в която по-голямата част от материалите и 

продуктите се рециклират и се използват отново и отново. На 16 април Парламентът 

обсъжда законодателен пакет, който налага обвързващи цели за дела на отпадъците, 

които държавите в ЕС рециклират, и за намаляване на използването на сметища. 

 

Новите правила определят, че всички страни в ЕС трябва да рециклират до 2025 г. поне 

55% от общинската смет (от домакинства и предприятия). Към 2030 г. делът на 

рециклираните отпадъци трябва да достигне 60%, а до 2035 г. - 65%. При отпадъците от 

опаковки общата цел за ЕС е към 2025 г. да се рециклират 65%, а към 2030 г. - 70%. 

Заложени са и конкретни цели по видове опаковки. 

 

Същевременно се налагат изисквания за ограничаване на отпадъците, които се 

изхвърлят на сметище. Те трябва да съставляват не повече от 10% от цялата общинска 

смет към 2035 г. По-доброто управление на отпадъците би имало положително 

въздействие върху живота ни. Сметищата отделят метан, който е парников газ, и могат 

да замърсят въздуха, водите и почвата. Част от материалите, които се изхвърлят, могат 

да се използват повторно в производството, което би спестило разходи. Въпреки че в 

последните години управлението на отпадъци в Европа се подобрява, все още голяма 

част от тях попада на сметища. В България този дял е 64%, като средно в ЕС той е 25%. 
 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Община Враца с проект за третиране на зелените отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/obshtina-vraca-s-proekt-za-tretirane-na-

zelenite-otpadyci-2091110 

 

http://www.banker.bg/sviat/read/stranite-ot-es-triabva-da-reciklirat-do-2025-g-pone-55-ot-obshtinskata-smet
http://www.banker.bg/sviat/read/stranite-ot-es-triabva-da-reciklirat-do-2025-g-pone-55-ot-obshtinskata-smet
https://dariknews.bg/regioni/vraca/obshtina-vraca-s-proekt-za-tretirane-na-zelenite-otpadyci-2091110
https://dariknews.bg/regioni/vraca/obshtina-vraca-s-proekt-za-tretirane-na-zelenite-otpadyci-2091110
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Текст: Общинската администрация във Враца подготвя инвестиционен проект за 

изграждане на инсталация за компостиране на зелените отпадъци на територията на 

общината. Предложението ще се финансира по ОП „Околна среда“ 2014-2020. 

Необходимостта от подобна инсталация е породена от факта, че към момента Враца 

не разполага с необходимата система за разделно събиране на отпадъците. С 

реализиране на проекта ще се намали количеството на депонирани биоразградими 

отпадъци. Изграждането на инфраструктура за разделно събиране на зелените 

отпадъци ще спомогне и за превръщането на отпадъка в ресурс, който да бъде 

използван в земеделието и озеленяването. 

 

С цел постигане на ключовите цели за рециклиране на зелените отпадъци, Община 

Враца предприема групи от мерки за тяхното изпълнение. Ключов фактор е 

разделното събиране на различните отпадъци, тъй като крайната точка на тяхното 

депониране е различна. Експертите от отдел  „Публична инфраструктура и околна 

среда“ поясняват, че отпадъци като треви, храсти, клони и шума трябва да бъдат 

поставяни до контейнерите за сметосъбиране. Еколозите от общинската 

администрация са уведомили кметовете на населените места за това, че зелените 

отпадъци в селата и кварталите също трябва да се третират на обособени места – в 

рамките на дворното място или пък на площадките за тор и растителни отпадъци. 

 

Сред другите мерки, предприети от страна на Община Враца, е регламентирането 

на разделното събиране на битовите биоразградими отпадъци в местната 

нормативна уредба. Същевременно екипите от ОП „БКС“ организират разделното 

събиране от обществените паркове, градините, гробищните паркове и други 

публични пространства. 

 

Юридическите лица също са задължени да осъществяват разделно събиране на 

отпадъците от стопанисваните зелени пространства. 

 

Заместник-кметът на Враца Мария Попова коментира, че Община Враца ще осигури 

съдове за биоразградимите отпадъци и техника за извозването им. „С цел 

ефективното осъществяване на разделното събиране ще бъдат извършвани 

периодични проверки по места от служителите на звено „Инспекторат“ и отдел 

„Публична инфраструктура и околна среда“ – допълни Попова. 

 

Източник: Mladost.bg 

 

Заглавие: 15 тона отпадъци събраха доброволци в парк „Въртопо“  

 

Линк: http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-

http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
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%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-

%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/ 

 

 
 

Текст: Над 15 тона отпадъци бяха събрани от 200 доброволци при почистването на 

парк „Въртопо“ само за ден. Безхаберието на хората и липсата на отговорност към 

околната среда и парковете наистина фрапира доброволците. При оборките 

участниците в акцията попадаха на интересни находки, за които се шегуваха, че 

трябва да бъде направен конкурс – бяха намерени велосипед, детска количка, 

войнишки шапки, с етикети от 1984 година, нови тигани, буркани с туршия, 

ключодържател от Хавана, дрехи, огромни количества строителни и битови отпадъци. 

В почистването, организирано от доброволци и получило пълно съдействие от Район 

„Младост“, Район „Студентски“ и Столичен инспекторат, се включиха хора от всякаква 

възраст – от току-що проходили момичета и момчета, до пенсионери. Надянали 

ръкавици, чували пълниха кмета на „Младост“ Десислава Иванчева, заместник-

кметовете и служители на района, политиците Трайчо Трайков и Владислав Панев, 

активисти от неправителствената организация „Зелен Младост“ и др. 

 

За втора година беше направено почистване от кмета на „Младост“ и хора от екипа 

на парка до 27 поликлиника в „Младост“ 1. Нямаше помен от миналогодишната 

акция. Там бяха намерени освен типичните за всички паркове камари със строителни 

отпадъци, дрехи, части от велосипеди и дори телевизор, множество други битови 

отпадъци. 

 

Почистването в „Младост“ върви с пълна пара. Стотици хора излязоха в различните 

части на квартала, за да оформят цветни лехи, да направят оборки, да боядисат пейки 

и катерушки. Такава акция бе направена от малчуганите от Неделното училище към 

храм „Св. Преображение“ в „Младост“ 3. От „Младост“ 1, 1А и „Полигона“ малчугани, 

родители, баби и дядовци дружно събраха над 20 тона отпадъци от междублоковите 

си пространства, градинките, детски площадки. Направиха ги по-чисти, по-уютни, по-

цветни с бои и луковици подарени от районната администрация на „Младост“. 

 

Почистването продължава идния уикенд в „Младост“ 2,3, 4 и кв. „Горубляне“. Все още 

има количества останали бои, четки, ръкавици, чували и луковици, които 

домоуправителите могат да вземат от сградата на районната администрация в 

„Младост“ безплатно, за почистване и разкрасяване на междублоковите 

пространства. 

 

Източник: Проватон 

 

Заглавие: 126 тона отпадъци бяха събрани при пролетното почистване 

 

Линк: https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://mladost.bg/15-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
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%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/ 

 

 
 

Текст: 126 тона отпадъци бяха събрани по време на пролетното почистване, което се 

проведе на 14-и април, организирано от Община Варна. От тях  9,7 тона са 

едрогабаритни отпадъци, които домакинствата имаха възможност да предават 

безплатно, съобщиха от сектор „Екологичен контрол“, източник: budnavarna.bg/ 

 

Над 1150 души се включиха в акцията, активно участие взеха децата от училищата и 

детските градини. Почистени бяха 130 места – паркове, междублокови пространства, 

детски и спортни площадки и други обществени територии. Отпадъците бяха 

събирани разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – 

хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки. 

 

 

 

https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
https://provaton.bg/2018/04/16/126-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5/

