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Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Димитровград с проект за подземни контейнери за смет 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/488183 

 

 
 

Текст: Община Димитровград има намерение да извърши пилотно изграждане, 

доставка и монтаж на подземни съдове за разделно събиране на отпадъци на бул. 

"Димитър Благоев", които включват две отделения с по два броя подземни контейнери, 

съобщиха от местната администрация. 

 

По тази причина кметът на общината Иво Димов иска свикване на общото събрание 

на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Хасково, в което 

са общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. Предложението е за 

използване на средства от отчисления по Закона за управление на отпадъците за 

изграждане на подземни контейнери за събиране на отпадъци на територията на 

Димитровград. 

 

Подземните контейнери са разпространена практика в европейските столици и в 

няколко по-големи български града като София, Пловдив, Бургас, уточняват от 

общинския пресцентър. От там изтъкват, че те са по-дискретни и естетически, заемат 

по-малко място и не позволяват разхвърлянето на сметта от външни фактори. 

 

Намерението може да се финансира от обезпеченията и отчисленията, които се 

изискват при депониране на отпадъци, като кметът трябва да подаде заявление до 

директора на РИОСВ - Хасково за използване на средства от тези отчисления и 

приложи и решението от Общото събрание на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Изработват карти с отпадъци от океана 

 

American Express се бори с пластмасата в океаните 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/american-express-se-bori-s-plastmasata-v-

okeanite-102873 

 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/488183
https://www.monitor.bg/bg/a/view/american-express-se-bori-s-plastmasata-v-okeanite-102873
https://www.monitor.bg/bg/a/view/american-express-se-bori-s-plastmasata-v-okeanite-102873
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Текст: Въпреки усилията да се справим с проблема с пластмасовите отпадъци, от 

изчистването на плаващата в океаните пластмаса за повторна употреба, до 

опаковките за еднократна употреба в магазините, нарастващият брой изображения 

на огромни плаващи острови от пластмаса, все още предстои много работа. 

 

Повечето хора, носят тънки пластмасови карти в портфейлите и портмонетата си, а 

когато тази кредитна или дебитна карта изтече, може да се окаже в планините от 

отпадъчни. 

 

American Express обяви сътрудничество с Parley, за да създаде първата кредитна карта, 

направена предимно от пластмаса събрана от океаните. 

 

Новата карта ще бъде направена от пластмаса, събрана от океаните и 

крайбрежията. Понастоящем още прототипи, който през следващите 12 месеца ще 

бъде подложен на изпитания и усъвършенстване преди очакваното пускане на 

пазара. 

 

American Express се ангажира и с намаляване на пластмасите за еднократна 

употреба, във своята организация, като например пластмасовите сламки и бъркалки 

за кафе в своите големи офиси, като събира пластмасовите отпадъци преди да 

достигнат околната среда. 

 

Пластмасови изделие за еднократна употреба, няма да се използват в салоните на 

летище Centurion до края на годината. 

 

Компанията не спира до тук. Другите екологични инициативи, които предприема, 

включват, захранването на всичките центрове за данни на компанията в САЩ и 

централата в Ню Йорк, да бъдат захранвани единствено от възобновяеми енергийни 

източници, както и бизнес пътуванията на всички служители да бъдат въглеродно 

неутрални до 2021 г. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Камари с боклуци край река Негованка в Ресен 

 

Линк: https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/kamari-s-boklutsi-kray-reka-negovanka-v-

resen.html 

 

 

https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/kamari-s-boklutsi-kray-reka-negovanka-v-resen.html
https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/kamari-s-boklutsi-kray-reka-negovanka-v-resen.html
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Текст: Камари с битови отпадъци са натрупани в западната част на село Ресен. 

Минисметището се намира в опасна близост до река Негованка. За това алармира 

по време на заседанието на местния парламент Петко Тюфекчиев, председател на 

групата съветници на БСП. 

 

„В съседство по селски път и в самите ниви са изхвърлени в продължение на повече от 

километър монолитни блокове строителни отпадъци. Декари в същата зона са 

засипани с кубици тънка дървесина от гола сеч на тополи. Според местни жители 

сметището се разраства от години“, заяви Петко Тюфекчиев. Той отправи няколко 

въпроса към кмета Даниел Панов – дали е запознат с проблема, какви мерки ще 

бъдат взети, с какви средства са почистени нерегламентираните сметища през 2017 

г. и на колко възлизат похарчените публични ресурси. 

 

73 незаконни сметища са почистени край Велико Търново през 2017 г., като голяма 

част от тях са били в землищата на населените места на територията на общината. 

През 2016 г. те са били 37, информира кметът на старата столица Даниел Панов. 

„През миналата година Община Велико Търново е наложила глоби и имуществени 

санкции за нерегламентираните сметища, чиято стойност възлиза на общо 8470 лв., 

като 2600 лв. от тази сума вече е внесена, а за принудителното събиране на 

останалата част е сезирана Националната агенция по приходите“, уточни 

градоначалникът. Той призова кметовете и кметските наместници на населените 

места да бъдат по-строги, да съставят актове на нарушителите и да изискват местните 

жители да изхвърлят различните видове отпадъци на регламентираните за целта 

места. 

 

„Проблемът може да бъде решен с осигуряване на повече контейнери, тъй като Ресен 

е най-голямото село с над 1000 къщи, а наличните съдове се оказват недостатъчни“, 

сподели кметът на Ресен Йорданка Колева. В момента има две нерегламентирани 

сметища и въпреки предупредителните табели много от хората продължават да 

изхвърлят всевъзможни битови отпадъци извън селото. Населението на Ресен 

застарява и възрастните хора трудно могат да транспортират по-големите отпадъци 

до депото в Шереметя, признава кметът на селото. Всяка пролет и есен Колева подава 

информация в Община Велико Търново и сметищата се изчистват, но 

недобросъвестните граждани продължават да изхвърлят по навик на местата старите 

и ненужни вещи и боклуци, включително и строителни отпадъци. Предстои почистване 

на камарите с боклуци, както и осигуряването на още десет контейнера за селото. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В Община Велико Търново са почистени 73 незаконни сметища през 

миналата година 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1828086 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1828086
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Текст: В Община Велико Търново са почистени 73 незаконни сметища през миналата 

година, съобщиха от общинската администрация.  

Голяма част от тях са били в землищата на населените места на територията на 

общината.  

 

Наложените глоби и санкции възлизат на 8470 лева, е посочил кметът на общината в 

отговор на питане, отправено по време на днешното заседание на Общинския съвет. 

Панов е призовал кметовете и кметските наместници на населените места да бъдат 

по-строги, да съставят актове на нарушителите и да изискват местните жителите да 

изхвърлят различните видове отпадъците на регламентираните за целта места.  

 

Община Велико Търново съдейства на всички доброволни инициативи по почистване 

на замърсени терени с осигурявани на необходимите материали за събиране на 

отпадъците и транспортиране. 

 


