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Източник: БНТ 

 

Заглавие: Знаят ли русенци как да изхвърлят специалните отпадъци 

 

Линк: https://www.bnt.bg/bg/a/186785-mestno-vreme-izlchvane-ot-blagoevgrad-

18042018g 

 

 
 

Текст: Много русенци и хора от региона не са наясно къде да изхвърлят излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване – телевизори, печки, хладилници, 

монитори, компютри и други. Най-често просто ги оставят до контейнерите. 

 

Има фирми, които предлагат услуги за събирането им. Хората обаче не са 

достатъчно информирани, а освен това трябва да си направят усилието да се обадят 

на безплатен телефон за заявка. Преди заявки се правеха на всяко четвърто число от 

месеца, но отскоро те могат да се подават ежедневно, включително и през почивните 

дни. Уредите се събират от фирмата директно по домовете, а хората получават 

ваучери за голяма верига магазини. 

 

Макар и бавно, повишава се културата на русенци за разделно събиране на 

отпадъците. Както съобщава изпълнителният директор на "Екопак България" Тодор 

Бургуджиев чистотата на събраните отпадъци в града е около 50%. 

 

Проблем на Русе са и изоставените коли. По данни от общината от края на 2017 г. в 

града има 410 такива автомобили, но броят вероятно е по-голям, защото има и 

неустановени. Какво правят институциите и какво трябва да знаят собствениците на 

изоставени коли? Представяме една от оторизираните фирми, която ги изкупува по 

домовете. 

 

Според своята програма за управление на отпадъците до 2020 г. общината трябва да 

изгради инсталация за предварителното им третиране. На какъв етап е тази идея? Къде 

в момента отиват тези специални отпадъци и как се обработват? Гости на водещия 

Роман Сушков са Василена Николова – главен инспектор в отдел "Екология" – община 

Русе, и Александър Яврийски – изпълнителен директор на фирма за безплатно 

събиране на стари електроуреди и батерии. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: 212 220 кг отпадъци са събрани по време на кампанията „Пролетно 

почистване 2018: Обери боклука“  

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/212220-kg-otpadyci-sa-sybrani-po-vreme-na-

kampaniiata-proletno-pochistvane-2018-oberi-bokluka-2092877 

 

https://www.bnt.bg/bg/a/186785-mestno-vreme-izlchvane-ot-blagoevgrad-18042018g
https://www.bnt.bg/bg/a/186785-mestno-vreme-izlchvane-ot-blagoevgrad-18042018g
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/212220-kg-otpadyci-sa-sybrani-po-vreme-na-kampaniiata-proletno-pochistvane-2018-oberi-bokluka-2092877
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/212220-kg-otpadyci-sa-sybrani-po-vreme-na-kampaniiata-proletno-pochistvane-2018-oberi-bokluka-2092877
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Текст: Кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ приключи. След 

едноседмично почистване в различни територии на община Габрово, справката 

показва, че по време на еко акцията са били почистени 212 220 кг отпадъци, като с 

най-голямо количество са строителни отпадъци от нерегламентирани сметища и 

битови отпадъци от домакинствата. 

 

Всички отпадъци са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – 

Габрово, където те ще претърпят последващо третиране – рециклиране, 

компостиране или депониране. 

 

В тазгодишното пролетно почистване се включиха институции, училища, детски 

градини, фирми и граждани, като крайната численост на участниците показва над 1 

500 души. 

 

Част от „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ беше и организираният за първи 

път в Габрово мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата. 

След двудневната акция, в пункта са предадени 319,7 кг опасни отпадъци, от които 

лекарствени препарати – 10,6 кг, перилни препарати, киселини, бои, лакове и 

фотографски вещества – 276,1 кг; предмети, съдържащи живак – 3 кг; батерии – над 

30 кг. 

 

Община Габрово благодари на всички участници в „Пролетно почистване 2018: Обери 

боклука“. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Каравеловци организираха ревю на дрехи от отпадъци 

 

Линк: http://www.haskovo.net/news/450157/Karavelovci-organiziraha-revyu-na-drehi-ot-

otpadaci 

 

 
 

Текст: Дефиле на дрехи, изработени от отпадъчни материали организираха днес в 

СУ "Любен Каравелов". Инициативата под надслов "Достойни каравеловци- пазители 

на Земята" бе част от програмата за 60-годишния юбилей на училището. Начинанието, 

посветено и на Деня на Земята - 22 април е традиционно за училището, поясниха 

организаторите - преподавателите Таня Ганева, Лиляна Чакърова и Ивелина Янчева. 

 

http://www.haskovo.net/news/450157/Karavelovci-organiziraha-revyu-na-drehi-ot-otpadaci
http://www.haskovo.net/news/450157/Karavelovci-organiziraha-revyu-na-drehi-ot-otpadaci
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В двора на учебното заведение дефилираха деца, облечени в пъстри дрехи от найлон, 

хартия, картон, пластмаса. Тоалетите, изработени с много въображение превърнаха 

каравеловци в приказни герои, рицари, принцеси и др. 

 

Преди ревюто прозвучаха препоръки към децата и подрастващите, свързани с 

опазването на околната среда. Сред тях употребата на енергоспестяващи крушки в 

дома, по-малко движение с автомобили и повече с велосипеди, пестене на водата и 

останалите природни ресурси, засаждане на дървета, рециклирано събиране на 
отпадъците и др. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Грешки в разделното събиране накърняват репутацията на Германия в 

рециклирането 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/04/19/3165951_greshki_v_razdelnoto_subirane

_nakurniavat_reputaciiata/ 

 

 
 

Текст: Използвани памперси в кошчето за пластмасови отпадъци, найлонови торбички 

при органичните отпадъци - добре уреденото рециклиране на отпадъци в Германия 

се нарушава от хора, които или игнорират правилата, или просто ги разбират 

погрешно. 

 

Германия е известна с разделното събиране на боклука и редовно заема първо място 

в класациите за рециклиране. Типично домакинство - или перон на гара - разполага 

с четири вида кофи за боклук, без да броим тези за бутилки с различни цветове. 

 

Но колко успешни са германците при разделното изхвърляне на боклука? 

Това всъщност е сериозен въпрос с последствия за бизнеса и за рециклиращите 

компании, които сега алармират, че много домакинства вече не разделят прилежно 

отпадъците си и просто ги хвърлят в което и да е кошче. 

 

Дали е от мързел - или може би системата е прекалено сложна? 

 

Федерацията за вторични суровини се позовава на експертни данни, че през 2017 г. 

честотата на така нареченото погрешно изхвърляне на боклука само за опаковъчните 

материали е между 40 и 60 процента. Числото на грешките е било по-ниско при 

хартиените и текстилните отпадъци. "Коефициентът там е бил съответно около 2 

процента и между 1 и 10 процента", каза говорителят на федерацията Михаела Цис. 

 

Правят се различни видове грешки. Ако например пластмасова чашка с малко 

пресечен млечен продукт в нея се изхвърли в кошче за органични отпадъци, тогава 

индустрията говори за "редовно погрешно изхвърляне". 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/04/19/3165951_greshki_v_razdelnoto_subirane_nakurniavat_reputaciiata/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/04/19/3165951_greshki_v_razdelnoto_subirane_nakurniavat_reputaciiata/
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Не е по-добре обаче, когато, да кажем, пластмасова четка за тоалетна е изхвърлена 

в специалното жълто кошче за опаковки, предназначени за рециклиране. 

Извършителят се е замислил какво прави, но все пак е избрал неправилно - това е така 

наречената "интелигентна" грешка при изхвърлянето на отпадъци. 

 

Определят я така, защото жълтото кошче - или жълтият чувал, използван за същата цел 

- е предвиден само за опаковъчни отпадъци. Четка за тоалетна или пластмасова 

играчка не бива да се изхвърлят в тях. Големите градове, където има повече 

анонимност, имат проблеми с погрешното изхвърляне. Службата по чистота на град 

Бремен, а също и компанията за управление на вторични суровини Ер Ем Ге в град 

Елтвил на Рейн потвърждават това. Те казват, че често става дума за липса на базисно 

разбиране на германската система за разделяне на отпадъците и за липса на ясна 

информация. 

 

Допълнителен фактор по думите на говорител на Германската асоциация на 

местните комунални услуги може да е и растящият брой имигранти.  

 

Трудната за разбиране германска система не е лесна за възприемане от чужденци 

и трябва да им бъде обяснена. 

 

Друга причина обаче може просто да е фундаментална обществена тенденция, по 

силата на която останалите мерки за защита на околната среда правят нуждата от 

разделно събиране на отпадъците неразбираема за хората. Ако процентът на 

неправилно изхвърляне е прекалено висок, боклукчиите не прибират съдържанието на 

кошчето. Стикер, поставен върху него, обяснява защо. 

 

Наистина огромен проблем обаче срещат компаниите за рециклиране, когато 

боклукът е неправилно изхвърлен. "Когато това се случи, цялото съдържание на жълтия 

чувал не може да бъде рециклирано", казва говорител на Ер Ем Ге. 

 

В "Дер грюне пункт" ("Зеленият пункт") - учреждението, отговорно за така наречената 

двойна система за изхвърляне на отпадъци и рециклиране - служителите казват, че не 

забелязват признаци хората да губят интерес в разделното изхвърляне. "Не 

наблюдаваме зачестяване на погрешните изхвърляния", каза говорителят на "Зеления 

пункт" Норберт Фьол. 

 

Домакинствата не поемат разходите за последващото разделяне на неправилно 

изхвърлените отпадъци. Частните и общинските фирми, отговарящи за събирането на 

боклука, обаче плащат повече, когато се налага боклукът да се разделя допълнително. 

 

"Центровете за обработка на отпадъците имат големи проблеми с неправилното 

изхвърляне - например с органични отпадъци, съдържащи се в найлонови пликове", 

казва Йенс Рьозлер, говорител на бременската служба по чистотата. Като резултат 

найлоновите пликове трябва внимателно да бъдат отделени и чак тогава органичният 

отпадък може да бъде използван. В противен случай се влошава качеството на 

компоста, използван в земеделието. 
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Експерти твърдят, че хората в земеделските области и в по-малките градове са явно 

по-успешни в разделното изхвърляне на боклука от жителите на големите градове. 

/БТА/ 

 

Източник: Мениджър 

 

Заглавие: Над 11 тона пластмаса събраха участниците в „Книги за смет” тази година 

 

Линк: https://www.manager.bg/ekologiya/nad-11-tona-plastmasa-sbraha-uchastnicite-v-

knigi-za-smet-tazi-godina 

 

 
 

Текст: Повече от 11,5 тона пластмасови отпадъци бяха предадени за рециклиране в 

рамките на кампанията „Книги за смет”. Тази година екологичната инициатива, 

организирана от фондация “Credo Bonum”и издателство “Smart Books” се проведе 

едновременно в 5 града, за да подари книга по избор срещу килограм пластмаса. 

 

Според принципите за изчисляване на резултатите, съобразени с броя на 

населението, жителите на Пловдив събраха 3,1 тона, което класира града като 

победител в надпреварата. Освен титлата за „Град с най-малко пластмасови 

отпадъци”, Пловдив ще бъде домакин на „Книги за смет” още веднъж и през есента 

на тази година. 

 

В останалите градове - столичани събраха общо 5.200 т., във Велико Търново – 2.100 т., 

Бургас 2 т., и в Стара Загора – 1.200 т. пластмаса, която беше откарана от камионите 

на Екопак България за рециклиране. 

 

Тази година най-голям интерес имаше към детските книги, като броят на участниците, 

които предпочетоха електронните заглавия беше по-голям от миналата.  

 

Кампанията се организира за шеста поредна година с подкрепата на Българо-

американска кредитна банка, Европейската комисия в България, Екопак България и 

общините Бургас, Велико Търново и Пловдив, Mall Galleria Стара Загора и Mall Велико 

Търново, и с медийното партньорство на телевизионното предаване на БНТ - „Зелена 

светлина”. 

 

Източник: Haskovo net 

 

https://www.manager.bg/ekologiya/nad-11-tona-plastmasa-sbraha-uchastnicite-v-knigi-za-smet-tazi-godina
https://www.manager.bg/ekologiya/nad-11-tona-plastmasa-sbraha-uchastnicite-v-knigi-za-smet-tazi-godina
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Заглавие: Екоексперти събраха над 30 чувала отпадъци в „Червената стена“ 

 

Линк: http://www.haskovo.net/news/450145/Ekoeksperti-sabraha-nad-30-chuvala-

otpadaci-v-%E2%80%9ECHervenata-stena%E2%80%9C 

 

 
Текст: Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите почистиха 

част от резервата „Червената стена“. 
Инициативата е една от многото, провеждани в Пловдив и региона, по повод Световния 

ден на Земята. При екоакцията край Асеновград бяха събрани над 30 чувала с 

отпадъци. Почистеният район от туристическа пътека Бачковски манастир – хижа 

„Марциганица“ в резервата отново е готов да посрещне своите посетители. 

„Надяваме се гостите на един от най-красивите биосферни паркове, одобрен от 

ЮНЕСКО, да бъде запазен чист и да привлича все повече любители на природата“, 

коментираха екоекспертите. 

 

 

 

http://www.haskovo.net/news/450145/Ekoeksperti-sabraha-nad-30-chuvala-otpadaci-v-%E2%80%9ECHervenata-stena%E2%80%9C
http://www.haskovo.net/news/450145/Ekoeksperti-sabraha-nad-30-chuvala-otpadaci-v-%E2%80%9ECHervenata-stena%E2%80%9C

