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Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Арт-сцени в столицата се обединяват в подкрепа на рециклирането 

 

Линк: https://sofia.topnovini.bg/node/791112 

 

 
 

Текст: Театралните и музикални сцени в София обединяват усилията си в дългосрочна 

кампания, която цели подобряване на културата за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци.  Началото на тази кампания бе дадено преди седмици от 

НДК, когато бяха представени няколко провокативни инсталации в пространствата на 

Двореца, приканващи публиката да изхвърля разделно отпадъците си. 

НДК покани за партньори в кампанията всички театри, Софийска опера и балет и 

Софийска филхармония, както и обществените медии в лицето на БНТ и БНР.  На 

неформална среща ръководители и представители на организациите споделиха 

опит и добри световни практики в подкрепа на каузата. Те изразиха готовност за 

дългосрочно, устойчиво партньорство в кампанията „Рециклирай! Културно е.”, която 

да адаптират към спецификите на своите пространства. 

 

По време на дискусията председателят на Съвета на директорите на НДК – Борислав 

Велков – поясни, че крайната цел е подобряване на жизнената среда за всеки човек в 

унисон със съвременните тенденции в цял свят за опазване на околната среда. Той 

подчерта, че НДК заедно с театралните и музикални сцени в София са естествените 

партньори за такава кампания, тъй като те са водещи културните институции и 

популярни обществени сгради с огромен поток от хора, които произвеждат и много 

боклуци. Също така тези институции общуват ежедневно с модерните, активни и 

будни хора и имат възможността да фокусират вниманието им върху проблема. „И 

не на последно място,  имаме мисия чрез изкуството да провокираме отговорно 

поведение”, отбеляза Велков.  

 

На свой ред, представителите на сценичните пространства се обединиха около 

разбирането, че кампанията „Рециклирай! Културно е.”, е обща платформа за 

различни творчески идеи  с цел по-ефективното комуникиране на каузата. 

Бяха очертани и първите конкретни стъпки в общата кампания.  

 

Елица Панайотова, координатор на проекта „Зелена София” към Столична община 

и инициатор на сайта waste.sofia.bg предложи съдействие в осигуряването на 

кошчета за разделно събиране на отпадъци, които да се ситуират в самите сгради. 

Лора Ченакова от Народен театър „Иван Вазов” приветства идеята за приемственост  

и устойчивост на кампанията и сподели, че на театъра предстои голямо събитие на 

открито- „Театър пред театъра”, където би могъл да стартира с разделното събиране 

на отпадъци.  

 

https://sofia.topnovini.bg/node/791112
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Директорът на Театър София Ириней Константинов изрази мнение, че е нужна 

промяна в манталитета на хората и подкрепи идеята да се организира изложба по 

темата във фоайето на театъра, както и да се помисли за използването на 

рециклирани елементи в театралните декори.  

Директорът на Нов театър НДК Бойко Илиев изрази надежда всички институции да са 

„съучастници в това добро дело”. 

 

Христина Станева от Националната опера и балет сподели, че навиците в 

рециклирането трябва да започнат от самите служители на институциите, които да 

дадат добър пример и на публиката. Тя сподели и европейски опит на големите 

оперни сцени, които са силно ангажирани с подобни каузи.  

Александър Димитров от „Инициатива за чиста среда” предложи да бъдат сложени 

броячи, които да проследяват колко пластмаса се изхвърля за една година на 

територията на съответните сгради и това да провокира посетителите към промяна на 

навиците им. 

 

Източник: Bloomberg 

 

Заглавие: ЕК забранява пластмасовите отпадъци 

 

С цел запазване на световния океан и плажовете 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-05-01/ek-zabranyava-plastmasovite-

otpadatsi 

 

 
 

Текст: Европейската комисия подготвя ново законодателство, което ще доведе до 

забраната на пластмасовите сламки, прибори, тарелки и дори дръжките за балони. 

Причината е желанието на Брюксел да увеличи приноса на Европа към запазването 

на световния океан и плажовете, които са силно замърсени с пластмасови отпадъци, 

пише Dnes.bg. 

 

Според проект на документа, публикуван от "Политико", Еврокомисията се е спряла 

на тарелките и сламките, тъй като за тях съществуват широко достъпни алтернативи, 

изработени от други материали. 

 

Причината ЕС да се реши да подготви общо законодателство е, че ако то се въведе от 

едни държави, а от други - не, това ще наруши свободната конкуренция и ще изкриви 

общия европейски пазар, става ясно от проекта на директивата. 

Документът предвижда въвеждането на глоби за нарушителите, допълнително 

етикетиране, предупреждаващо за вредата от използването им, както и въвеждането 

на отделна цена за ползването им, за да се насърчат потребителите да ги заменят с 

алтернативни. 

 

https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-05-01/ek-zabranyava-plastmasovite-otpadatsi
https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-05-01/ek-zabranyava-plastmasovite-otpadatsi
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В проекта за директива се иска забрана и на пластмасовите чашки, клечките за уши 

с пластмасова основа, опаковките на храни и мокрите кърпички. 

Еврокомисията коментира, че пластмасови продукти, които имат достъпни 

алтернативи, трябва да бъдат лимитирани, за да се помогне за почистването на 

природата. По данни на Комисията 80-85% от изхвърляните по европейските плажове 

боклуци са пластмасови и половината от тях са за еднократна употреба. 

Съветът на европейските производители на балони и празнични аксесоари обаче 

смята, че идеята не е добре обмислена и ще застраши здравето на децата, които ще 

трябва да връзват балоните си и евентуално да се оплетат във връвта, вместо да ги 

носят на пръчка, пише "Политико". Други производители на пластмасови изделия също 

са недоволни. 

 

Ограничаването на пластмасовите изделия за еднократна употреба е част от 

лансираната в началото на годината от Европейската комисия Стратегия за 

пластмасите. Тя предвижда и рециклиране на 90 процента от пластмасовите бутилки. 

Като алтернативи се предвиждат възможността за въвеждане на система за връщане 

на пластмасовите бутилки срещу възнаграждение за купувачите или покриване на 

част от разходите за преработка от производителите им. 

Друга идея е капачките на пластмасовите бутилки да бъдат само на резба, за да не 

се губят и да замърсяват допълнително, тъй като поради размерите си, са трудни за 

събиране. 

 

Според стратегията за пластмасите ЕС трябва да намали полимерните опаковки 

наполовина до 2020 г, а до 2030 г - да ги замени изцяло с рециклируеми. 

Очаква се проектът за забрана на сламките, пластмасовите прибори и дръжките за 

балони да бъде предложен от Европейската комисия в края на месеца. 

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Областната управа на Русе чисти натрупани отпадъци по брега на Дунав 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/898089-oblastnata-uprava-na-ruse-chisti-natrupani-

otpadtsi-po-brega-na-dunav 

 

 
 

Текст: Тонове пластмасови отпадъци, дървесина и масла са се натрупали на 

дунавския бряг след Русе. Мястото се разчиства под ръководството на областната 

управа, тъй като теренът е държавна собственост. От екоинспекцията са взели проби, 

като на този етап не е открито замърсяване, застрашаващо околната среда. 

 

На повече от 200 метра по бреговата ивица между Дунавската индустриална зона 

„Тегра” след Русе и град Мартен течението на реката е натрупало огромно 

количество отпадъци. На това място между два неизползваеми шлепа на фирма за 

драгиране се е образувал залив след оттеглянето на високите води. Според 

http://news.bnt.bg/bg/a/898089-oblastnata-uprava-na-ruse-chisti-natrupani-otpadtsi-po-brega-na-dunav
http://news.bnt.bg/bg/a/898089-oblastnata-uprava-na-ruse-chisti-natrupani-otpadtsi-po-brega-na-dunav
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специалистите, това донякъде е щастлива случайност, предпазила от замърсяване 

дюните на Мартен и плажа на Ряхово. 

 

Галин Григоров – областен управител на Русе: Няма забрана да бъдат закотвени 

шлеповете на това място на брега. На места, където не е забранено спирането, няма 

проблем да бъдат закотвени корабите. Но в случая е добре, че в настоящия момент те 

са тук, за да не се разпростират тия отпадъци по цялото поречие на Дунава. 

 

Сред отпадъците се виждат и петна от мазут. Възможно е това да са изхвърлени 

трюмни води от минаващ кораб или замърсяване от близко предприятие. В този район 

се зауства и канализацията на част от град Мартен. Засега не е установена опасност 

за околната среда. 

 

Галин Григоров – областен управител на Русе: Тия мазни петна, които виждате, са 

изследвани от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Оказват се 

биопродукти, биомасла. Но те не са заминали надолу, виждате, че са събрани тия 

масла в контейнерите, които са на брега. 

 

В почистването са се включили фирми от Дунавската индустриална зона и кметството 

в Мартен. То трябва да приключи до дни. След това от екоинпекцията ще направят нови 

проби дали има замърсяване. 

 

Източник: Novini.dir.bg 

 

Заглавие: Попинци излизат на мирен протест срещу проучванията на залежи от 

подземни метали в площ „Борова могила“ 

 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=27075609 

 

 
 

Текст: Жителите на панагюрското село Попинци излизат на протест днес... 

Жителите на панагюрското село Попинци излизат на протест днес. Те се обявяват 

срещу проучванията на залежи от подземни метални изкопаеми в региона и 

настояват за отмяна на дадените разрешителни на „Асарел-Медет“ АД. Фирмата 

има разрешително още 2012 година, а проучвателна дейност е в площ „Борова 

могила“, попадаща в землището на общ. Панагюрище и общ. Стрелча, и е с размер 

26.2 кв. км. Кметът на Попинци – Стоянка Ставрева, е уведомила жителите на Попинци, 

че в кметството е постъпила информация от „Асарел – Медет“ АД относно 

намерението на дружеството да направи 11 сондажа върху площ от 500 кв.м в 

местността „Петелово“, в частност „Коминско чукарче“, с цел проучване наличие на 

залежи от медна руда, за което имат разрешение от МОСВ и Министерство на 

икономиката и енергетиката и последващо евентуално разработване и добив на мед, 

чрез открит рудник след няколко години. Тъй като при извършване на такива дейности 

мнението на местното население не е без значение, необходимо е да бъде дадено 

http://novini.dir.bg/news.php?id=27075609
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становище в срок до 24.04.2018 г. за гласуване в Общински съвет Панагюрише, 

поясняват от инициативния комитет. Протестът им е насрочен за 18.30 часа на главния 

път Пазарджик – Панагюрище. Очаква се оттам да минат официалните гости на 

тържеството по случай честването на годишнината на Априлското въстание. Блокада 

на пътя няма да има, стана ясно от думите на Тодор Петкански от инициативния 

комитет, който настоява да спрат тези проучвания. „Просто искаме да ни видят и да ни 

чуят официалните гости. Ако не спрат сами, ще говорим с тях на тържествата в 

Панагюрище вечерта или утре на местността „Оборище“, но няма да 

възпрепятстваме автомобилите, няма да има безредици, протестът ще е мирен“, 

обясни той. „Ако не спрем проучването, ние сме обречени на открит рудник, 

евентуално цианиране с натриев цианид за извличане на златото и на другите метали, 

което ще доведе до екологична катастрофа. Попинци ще го заличим от картата на 

България. Оттам надолу по поречието на реката отиват и други населени места, та чак 

до Гърция“, изказа опасенията на хората Петкански. Среща между инициативния 

комитет и протестиращите с ръководството на фирмата не е имало до този момент. 

„Среща те трябва да търсят, ние не търсим нищо. Ние сме категорично против 

проучването. Дълги години пазим това находище и сме решени да го опазим до 

край“, подчерта той.Още по темата можете да чуете от интервюто на Силвия Великова 

с Тодор Петкански.   

  

Източник: Компас 

 

Заглавие: Раздават награди за разделно изхвърляне на отпадъци 

 

Линк: http://www.kompasbg.com/burgas/item/5184-razdavat-nagradi-za-razdelno-

izhvarlyane-na-otpadatzi 

 

 
 

Текст: Община Бургас и ОП "Чистота ЕКО" стартират кампания за отчитане и 

въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в мобилните 

центрове, разположени на територията на града. 

Инициативата има за цел да насърчи опазването на околната среда, а най-активните 

в нея ще получат награди. 

 

За целта е пусната в действие специална електронна система. При регистрация 

всеки ще получава баркод карта. Чрез нея ще се отчита предаването на разделно 

събраните отпадъци и в зависимост от количеството гражданите ще получават точки. 

Първите десет, събрали най-голям брой точки, в края на годината ще получат 

материални награди на обща стойност 2500 лева, осигурени от Община Бургас. 

Всички останали граждани, събрали над 1000 точки, ще получат безплатно по 10 литра 

пакетиран компост. За всеки 500 точки над 1000 души ще получат допълнително 5 

литра компост. 

 

http://www.kompasbg.com/burgas/item/5184-razdavat-nagradi-za-razdelno-izhvarlyane-na-otpadatzi
http://www.kompasbg.com/burgas/item/5184-razdavat-nagradi-za-razdelno-izhvarlyane-na-otpadatzi
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Междувременно продължава кампанията по безплатно раздаване на 

висококачествен компост в пакети от 5 литра, произведен от ОП "Чистота ЕКО". 

Всеки, който желае да се възползва от тази инициатива, трябва да представи платежен 

документ за всеки отделен имот, за който до 30 април е заплатен пълният размер на 

дължимите данък «Сгради» и такса «Битови отпадъци». 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В Плевен сепариращата инсталация на депото е третирала за година над 

57 000 тона отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1791909 

 

 
 

Текст: В Плевен са предадени за третиране в сепариращата инсталация на 

регионалното депо над 57 000 тона отпадъци за една година. Това показва анализ, 

предоставен на Общинския съвет, обобщаващ дейността през изминалата 2017 

година. Документът представлява годишен отчет за изпълнение на мерките от 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в Плевен до 2020 

г. Общинските съветници са одобрили анализа.  

Общо 49 421,33 тона смесени битови отпадъци от населените места и 7 625,75 тона 

неопасни производствени отпадъци са предадени през изминалата година за 

третиране в сепариращата инсталация на Регионалната система за управление на 

отпадъците. За същия период 30 030,514 тона неподлежащи на последващо 

оползотворяване след сепарация и некачествен компост са депонирани в клетката за 

депониране на битови отпадъци.  

За компостиране са предадени 1 013,42 тона разделно събрани зелени отпадъци и 8 

675,36 тона био разградими отпадъци, отделени от смесените битови. 

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен включва клетка 

за депониране на битови отпадъци, компостираща инсталация, сепарираща 

инсталация и Център за предаване на отпадъци. Приемат се отпадъци от шестте 

общини в региона - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и 

Гулянци, като това става по предварително уточнен график.  

През 2017 г. за работата на системата са били доставени 457 контейнера за разделно 

събиране на зелени отпадъци за населените места. По договор с "Екопак България" 

през периода разделно са събрани 43.11 тона хартия и картон, 27.51 тона пластмаси 

и метал и 48.05 тона стъкло.  

Отчетът за контролната дейност показва, че при текущия контрол по изпълнение на 

договорните отношения по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на 

отпадъци, на почистването и измиването районите в града, общо са съставени 29 

акта. Те са за установени административни нарушения по Наредба номер 2 на 

Общинския съвет.  

През годината са почистени повече от 20 нерегламентирани замърсявания на 

територията на общината.  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1791909
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Според кмета на Плевен Георг Спартански има проблем със свлачищната дейност 

в района на регионалното депо за отпадъци. По думите му вече е направен план за 

аварийно укрепване и се очаква да започнат дейностите в тази посока. 
 


