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Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Без контейнери за боклук в центъра на София, отпадъците - под земята 

 

От днес е пуснато движението в участъка от бул. „Витоша“ до ул. „Христо Белчев” 

 

Линк: https://sofia.topnovini.bg/node/798090 

 

 
 

Текст: Махаме контейнерите за отпадъци от улиците в зона 2 и 4, където в момента 

текат ремонти. Боклукът отива под земята”. Това съобщи кметът на София Йорданка 

Фандъкова, която провери как върви ремонтът на столичната улица „Солунска”, във 

Facebook страницата си. 

 

„Всички контейнери по ул. „Солунска” минават под земята. Това е трайна политика на 

общината, но й струва доста по-скъпо от контейнерите, които разполагаме по 

тротоари и улици. Затова се възползваме от интегрирани проекти и заедно с тях се 

стараем да прилагаме тази форма, която е и по-екологична и прави града по-

привлекателен.”, заяви кметът. 

 

Фандъкова обясни още, че на ъглите на „Солунска” и „Христо Белчев” са направени 

и първите в града изнесени ъгли, които правят тротоара по-широк и не позволяват на 

автомобилите да паркират по тях. Настилката на една от най-знаковите улици в града 

каквато е „Солунска“ вече е с паваж, тротоарите са решени с гранитни плочи, а 

оттоците на сградите са прибрани в едни доста по-елегантни оттоци на тротоара. 

 

Кметът обяви още, че от днес е пуснато движението в участъка от бул. „Витоша“ до ул. 

„Христо Белчев”, като до няколко дни се очаква то да стигне и до ул. „Ангел Кънчев”. 

 

Столичният градоначалник уточни, че срокът, в който трябва да приключи ремонта на 

ул. „Солунска“ в участъка от бул. „Витоша“ до ул. „Граф Игнатиев“ е преди 15 

септември и подчерта, че е възложила на всички обекти, на които се работи в 

момента, да работят с удължено работно време – от по-рано сутрин до по-късно 

вечер. 

 

Фандъкова каза, че не може да обещае, че някоя плочка няма да се разклати във 

времето, но е категорична, че няма да плати за некачествен ремонт. Тя поясни, че 

неустойката за забавяне е около 200 000 лева на ден, санкциите за недобре свършена 

работа са доста солени, а гаранцията на обекта е 5 години, като при подписването 

на договора е взета и парична гаранция, която остава до приключване на обекта. 

 

„При завършване на обекта освобождаваме 50% от гаранцията, а останалите 50% при 

изтичане на гаранцията от 5 години, за да може ако възникнат проблеми да ги 

https://sofia.topnovini.bg/node/798090
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отстраняваме с парите на строителя, а не със средствата на данъкоплатците”, каза 

Фандъкова. 

 

Тя каза още, че разширението на „Тодор Каблешков” върви в срок и се очаква 

движението там да бъде пуснато около 20 юли. 

 

Започна ремонтът и в двете градини „Кристал” и „Св. Климент Охридски”, както и 

ремонтът на тротоарите на ул. „Московска”, от които ще бъдат премахнати 

автомобилите, добави кметът. 

 

Зам.-кметът по транспорт Евгени Крусев, който също присъства на инспекцията обяви, 

че се подготвя процедура за ремонта на „Солунска” в участъка от бул. „Витоша” до 

бул. „Христо Ботев”. Не е ясно още обаче дали реконструкцията ще започне тази 

година или догодина, поясни Крусев, който добави, че най-късно до края на 2019 г. 

цялата улица трябва да бъде ремонтирана, съобщи БГНЕС. 

 

Относно това дали ще бъдат премахнати автомобилите от т.нар. депутатски паркинг, 

който се намира на площадното пространство пред храм-паметника „Свети 

Александър Невски“, Фандъкова каза, че в момента се водят разговори с 

председателя на НС Цвета Караянчева и се надява да се постигне решение, което да 

удовлетвори гражданите и да позволи нормалната работа на депутатите да продължи. 

Тя добави още, че няма да има ремонт на площадното пространство пред 

катедралата, а само в частта на улицата пред Синодалната палата, която води до ул. 

„Г.С. Раковски“, където ще бъдат ремонтирани само тротоарите. 

 

Източник: DIR.BG 

 

Заглавие: Бизнесът прави над 50 % от отпадъците 

 

56 на сто от представителите на бизнеса са отбелязали, че събират отделно 

отпадъци и ги предават за рециклиране 

  

Линк: https://business.dir.bg/kompanii/biznesat-pravi-nad-50-ot-otpadatsite 

 

 
 

Текст: По повод световния ден на околната среда - 5 юни, Българска търговско-

промишлена палата /БТПП/ направи проучване сред своите членове свързано с 

ангажираността, отношението към околната среда и ефективното рециклиране на 

отпадъците. 

 

Анкетата показва, че битовите отпадъци заемат основна част от генерираните от 

бизнеса отпадъци - при 71 на сто от участниците, сочат резултатите от проучването 

разпрстронени от БТПП. 

 

https://business.dir.bg/kompanii/biznesat-pravi-nad-50-ot-otpadatsite
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Над 51 на сто от участниците в анкетата посочват, че от дейността си генерират също 

промишлени отпадъци, а 13 на сто строителни. 

 

Резултатите от проучването показват, че едва при 16 на сто от анкетираните, 

отпадъците, които произвеждат се рециклират и връщат. 56 на сто от представителите 

на бизнеса са отбелязали, че събират отделно отпадъци и ги предават за 

рециклиране, а 10 на сто все още не са предприели стъпки за тяхното рециклиране. 

 

Повече от 88 на сто от анкетираните смятат, че рециклирането на отпадъците и 

ангажираността към природата от страна на компаниите градят позитивен имидж за 

нея. 

 

На въпроса дали са срещали пречки при интеграцията на зелени политики и 

повторното използване на ресурсите, 33 на сто отбелязват, че не са имали 

затруднения. Около 46 на сто посочват като проблеми най-вече липсата на 

финансиране и яснота за необходимите инвестиции, както и бюрократични пречки. 

Останалите 21 на сто са отбелязали, че все още нямат въведени зелени политики. 

 

При въвеждането на кръгова икономика бизнеса категорично вижда следните 

предимства - спад на производствените цени в дългосрочен план, ограничаване 

зависимостта от ресурси, намаляване на количеството на отпадъци. Опасност от 

намаляване на работни места заради кръговата икономика виждат само 25 на сто от 

анкетираните. 

 

 

Източник: Десант 

 

Заглавие: В Бургас правят риба от найлонови торбички 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/45776 

 

 
 

Текст: Двадесет и петметрова риба, направена от полиетиленови пликове, ще заплува 

„на сухо" пред Морското казино в Бургас в Междуднародният ден за свят без 

пластмасови торбички, който ще отбележим на 3 юли.  

 

Събитието е обвързано с кампанията „Свободни от пластмаса“ на екологичните 

сдружения „За Земята“ и „Грийнпийс“ България. 

 

По време на сензационното събитие, доброволци ще раздават на минувачите 

послания под формата на пощенски картички с пояснение как да намалят 

еднократната пластмаса в ежедневието си. 

 

http://www.desant.net/show-news/45776
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Организаторите припомнят, че пластмасовите торбички са сред трите най-често 

срещани отпадъци по плажовете и във водите на Черно море и са причина за 

замърсявания из цялата страна. Разделното събиране и рециклиране на 

полиетиленовите торбички е технически трудноосъществимо и не би решило 

растящия проблем с ненужното използване на еднократни пластмаси. 

 

Докато в Дания и Финландия един човек използва средно по 4 торбички годишно, 

според данните на НСИ средностатистическият българин използва по 2-3 

пластмасови торби всеки ден. 

 

Затова активистите от кампания „Свободни от пластмаса“ настояват за пълната 

забрана на пластмасовите торбички до 2025 г., като алтернатива ще служат торби от 

биоразградими и дълготрайни материали. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Зачестяват случаите на изхвърляне на строителни отпадъци на обществени 

площи в Търговище 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1831538 

 

 
 

Текст: Множество сигнали за струпване на строителни отпадъци на обществени 

площи са постъпили в Община Търговище през юни Констатираните при проверки 

нарушения са 21. За първата половина на 2018 г. броят им е общо 93. През цялата 2017 

г. са установени общо 101 нарушения, свързани с нерегламентирано струпани 

строителни материали на обществени площи, сочи справка на общинската управа.  

Последният случай е от 3 юли, когато след ремонтни дейности в кв. "Запад" 2, граждани 

са изхвърлили строителни материали до контейнер за битови отпадъци. 

 

Санкциите за нерегламентирано струпване на строителни материали са до 500 лв., 

а при повторно нарушение, глобата се налага в двоен размер.  

 

На гражданите се осигурява безплатна услуга за извозване на строителни отпадъци 

до 1 кубик, след подаване на заявка в местната администрация, припомнят от 

общинската администрация. Транспортирането се извършва всеки четвъртък до обяд. 

Отпадъците трябва да бъдат поставени в чували и да се изнесат пред обекта в деня на 

извозването им. 

 

За транспортиране на по-големи количества отпадъци се заплаща такса от 1,60 лв. 

на кубик за строителни отпадъци и 0,80 лв. за земни маси. Гражданите следва да 

подадат заявление за това в Центъра за административно обслужване в Общината. 

Цената на услугата се определя в зависимост от разстоянието от адреса до склада 

за строителни отпадъци в село Пролаз.  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1831538
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Община Търговище има сключени и договори за събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, както и за опасни и едрогабаритни отпадъци.  

Опасните и едрогабаритни отпадъци от домакинствата се приемат също 

безвъзмездно от фирма "Марекс" ООД в Промишлената зона на Търговище. 

Извозването им се осъществява единствено със собствен транспорт, уточняват от 

администрацията на кмета Дарин Димитров. 

 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Мазут изплува по плажовете 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/mazut-izpluva-po-plazhovete-2107330 

  

 
 

Текст: Сигнали за мазут по плажовете на Приморско, Алепу, Несебър и Ахелой 

предизвикаха проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите. 

Инспекторите установиха наличие на катранени топчета и издаде предписание към 

концесионерите за почистване на ивиците. 

 

РИОСВ отправи питане до „Морска администрация“-Бургас, тъй като тя контролира 

опазване на морската среда от замърсявания от плавателни съдове. От него става 

ясно, че тези топчета се получават като краен резултат от естественото обветряне на 

нефт или нефтопродукти след престой във водата. 

   

След престояване продължително време на дъното на морето обикновено се 

изхвърлят на брега, смесени с разпилени отпадъци в резултат на силен вятър и 

вълнение, каквото има през последните дни. В това състояние тези остатъци не дават 

възможност да се определи кой е конкретният източник на замърсяването. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Тунджа може 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sliven/tundzha-mozhe-2107020 

 

 
 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/mazut-izpluva-po-plazhovete-2107330
https://dariknews.bg/regioni/sliven/tundzha-mozhe-2107020
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Текст: Първите 266 кг. пластмасови капачки в рамките на кампанията „Тунджа може“ 

вече са предадени за рециклиране. Количеството бе събрано само за месец от 

стартиране на благотворителната инициатива. Вече е факт и първата съпътстваща 

благотворителна проява. 

 

В рамките на общинския празник на традициите „Модата се мени, фолклорът 

остава“, проведен в с. Генерал Инзово  читалища, клубове на пенсионера и социални 

услуги от община „Тунджа“ организираха благотворителен базар, на който 

предлагаха различни кулинарни ястия, приготвени от самите тях. 

Средствата, които се събраха от базара и предадените за рециклирани капачки са 

общо в размер на 252 лв. 

 

В „Тунджа може“ се включиха  децата от местните училища и детски градини,  

служителите в кметствата и много жители на общината. 

 

   Инициативата „Тунджа може“ дава възможност на всички хора от местните 

общности- от деца до възрастни, без оглед на материалния статус, да проявят своята 

гражданска и обществена съпричастност към една благородна кауза. 


