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Източник: Nova.bg 

 

Заглавие: Канадски град забранява употребата на пластмасови сламки 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D

0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/ 

 

 
 

Текст: Забраната има за цел да се насочи към заведения за хранене 

 

Ванкувър ще бъде първият голям канадски град, който ще забрани пластмасовите 

сламки за пиене. Целта е да се намали употребата на артикули за еднократна 

употреба, които замърсяват природата. 

 

Забраната за сламки ще влезе в сила през есента на 2019 г. Тя е част от политиката 

за намаляване на отпадъците, която включва и забрана за употребата на кутии от 

полистирол, чаши за еднократна употреба и найлонови торбички. 

 

Целта е до 2040 г. градът напълно да премахне изхвърлянето на пластмасови отпадъци. 

 

"Пластмасовите елементи оказват значително въздействие върху околната среда. Ние 

смятаме, че е важно да предприемем действия", каза Алберт Шамис, директор на 

Управление на отпадъците и възстановяване на ресурсите във Ванкувър, цитиран от 

"The Globe and Mail". 

 

"Хората ще могат да купуват сламки за еднократна употреба от магазините за 

продажба на дребно за домовете си", добави Шамис. 

 

Забраната ще важи за ресторанти и търговци на улицата. Обмисля се и глоба за 

нарушителите от 250 долара. 

 

Приблизително 57 милиона сламки се използват всеки ден, а седмично се изхвърлят 

2,6 милиона чаши за еднократна употреба, според данни на кметството на Ванкувър. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Петрич без криза с боклука, започва разширяване на депото 

 

https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2018/08/21/224758/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/petrich-bez-kriza-s-bokluka-zapochva-

razshiriavane-na-depoto-2115680 

 

 

Текст: Започва изграждането на нова клетка към депото за битови отпадъци на Петрич. 

Към момента капацитетът на сметището е на изчерпване и това може да изправи 

южния град пред сериозна криза с боклука. 

 

Вече е факт договорът между Община Петрич и ПУДООС за безвъзмездно 

финансиране. Фирмата спечелила обществената поръчка за изграждане на Клетка 

4 е Обединение „ДМ Строй” с адресна регистрация в Хасково и е на стойност 1 146 

66,04 лв. Срокът за изпълнение на обекта е 180 дни. 

 

„Това практически означава, че Петрич няма да бъде в плен на криза, що се отнася до 

събиране и депониране на битовите отпадъци. В подобни кризисни моменти, вече 

изпаднаха редица български общини”, обяви кметът Димитър Бръчков. 

 

Експлоатацията на клетка 4 ще извършва фирма „Тео Морис”2001. Община Петрич 

има одобрено финансиране за около 10 млн. лв, което е за компостиращата 

инсталация и инсталация за предварителна обработка на отпадъци. 

 

Внедряването им ще намали обема на депонираните отпадъци, а при изграждането 

на новата Клетка 4 към депото и при наличието на тези инсталации, животът на същата 

ще бъде удължен до 25 години. 

 

„Така решаваме в дългосрочен план един важен проблем за община Петрич, още 

преди да се е усетил от населението”, обобщи кметът Димитър Бръчков. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Пореден протест за чист въздух в Русе 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/poreden-protest-za-chist-vyzduh-v-ruse-2115483 

 

 
 

Текст: Русенци излязоха на пореден протест за чист въздух. Трийсетина души се 

събраха тази сутрин пред сградата на Община Русе с искане отговорните институции 

да установят и накажат виновните предприятия и фирми, които замърсяват въздуха в 

https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/petrich-bez-kriza-s-bokluka-zapochva-razshiriavane-na-depoto-2115680
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/petrich-bez-kriza-s-bokluka-zapochva-razshiriavane-na-depoto-2115680
https://dariknews.bg/regioni/ruse/poreden-protest-za-chist-vyzduh-v-ruse-2115483
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града. По думите на хората, тази сутрин, около 03:00 часа, отново са се усещали 

лоши миризми в определени квартали на Русе. 

 

Миналата седмица кметът Пламен Стоилов разпореди на РИОСВ да направи 

проверка на всички потенциални замърсители, след множество сигнали на граждани, 

постъпили на 10 август ,петък  след 20.30 ч. и в ранните часове в съботния ден за 

миризма на мърша, фекалии, риба и изгоряла пластмаса от кварталите „Родина“, 

„Здравец-Север“, „Възраждане“ и широк център. 

 

При обходите, експертите на РИОСВ  са констатирани много места превърнати в 

своеобразни „сметища”, особено в местността „Пухлево дере“.  Пак там са 

устновени значителни количества изхвърлени излезли от употреба автомобилни гуми, 

брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци  „подготвени“ за изгаряне, 

както и пресни огнища от нерегламентираното им третиране. 

 

Изтичане на разтопен и излезнал от „басейна” гудрон е констатиран в местността 

„Калнъ дере“. 

Заради множеството констатирани замърсени терени в регулацията на града, на 

кмета на община Русе ще бъдат дадени предписания за почистването им, както и 

осигуряването на строг контрол по „обичайните“ места за горене на отпадъци. 

Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде сезирана за контрол по 

третиране на страничните животински продукти, генерирани от селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост и търговията. 

 

Днешният протест бе организиран в социалните мрежи, а като причина за ранния час, 

бе посочено, че по този начин гражданите са могли да изразят негодуванията си за 

трийсетина минути преди да отидат на работа. Според много хора обаче, именно 

ранният час предполага факта, че много малко хора биха могли да отидат на 

протеста. 

 

Събралите се хора започнаха и събирането на подписи за провеждането на 

референдум за чиста и здравословна околна среда в Русе. Подписи ще се събират 

през следващите три дни пред общината, а в събота и неделя организаторите ще 

обикалят в Парка на младежта. Какви ще бъдат конкретните въпроси ще стане ясно, 

когато се съберат необходимите. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Деца чистиха замърсени площи на Шуменското плато 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/496100 

 

 
 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/496100
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Текст: Деца чистиха замърсени площи на Шуменското плато, съобщиха от 

Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 

 

По време на поход по "Дендрологична екопътека", шестокласници от Второ основно 

училище "Д-р Петър Берон" в Шумен, придружавани от екоинспектори, са почистили 

отпадъците по пътеката и около заслоните. 

В инициативата са участвали и служители на дирекцията на природния парк 

"Шуменско плато", които са обогатили познанията на децата за опазването на 

природата. 

 

Участниците в похода са се запознали с основните дървесни видове в парка, сред 

които са обикновен габър, бук, цер, клен, ясен. Те са разгледали и скалния феномен 

"Операта", "Дяволското проходче", както и пещерата "Русалка" от която води началото 

си река "Поройна". 

 

Инициативата е част от предстоящата кампания "Да изчистим България за един ден", 

която е подкрепена от Министерството на околната среда и водите, допълват от 

РИОСВ - Шумен. 

 

 

 


