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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: МОСВ осигури чували, ръкавици и гориво за кампанията „Да изчистим 

България заедно“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/mosv-osiguri-chuvali-rukavici-i-gorivo-za-

kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/ 

 

 
 

Текст: За седма поредна година Министерството на околната среда и водите е 

партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим 

България заедно“. Символът и талисман на кампанията „Да изчистим България 

заедно“ – Зеленко Зеленков, днес „помогна“ на служителите от Национален парк 

„Централен Балкан“ и на РИОСВ – Смолян да натоварят чувалите и ръкавиците за 

чистенето на 15 септември. Останалите регионални структури се очаква да ги получат 

в следващите дни. 

 

Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за 

еднократна употреба, които се раздават чрез изнесените структури на МОСВ – 

Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и 

Националните паркове. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта 

ръкавици. 3590 бона за гориво се изпращат на областните управи за транспортиране 

на събраните отпадъци до регионалните депа на останали неизвозени отпадъци, 

събрани от доброволци в рамките на кампанията.  

 

Чрез Националното сдружение на общините в Република България, МОСВ покани 

всички общини да се включат в инициативата и да координират транспортирането на 

отпадъците, които ще бъдат събрани на тяхна територия по време на организираното 

почистване. Събраните от замърсените терени отпадъци ще се извозват само до 

Регионалните системи за управление на отпадъците. Достъпът до регионалните депа 

ще е свободен за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. 

Операторите на Регионалните системи ще отчетат количествата на постъпилите 

отпадъци и ще изпратят информацията до съответната РИОСВ. Събраните отпадъци 

трябва да бъдат извозени до съоръжение за сепариране и/или депониране, за да се 

предотврати разпиляване по почистените вече терени в цялата страна. 

 

Служители на МОСВ и РИОСВ ще бъдат на местата за почистване, наред с всички 

граждани, включили се в инициативата и ще координират и подпомагат кампанията 

на 15 септември. Те ще събират и обобщават информация за събраните отпадъци 

по време на „Да изчистим България заедно“. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/mosv-osiguri-chuvali-rukavici-i-gorivo-za-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
https://www.moew.government.bg/bg/mosv-osiguri-chuvali-rukavici-i-gorivo-za-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
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Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Доброволци организират почистване на брега на юг от Синеморец  

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/497587 

 

 
 

Текст: Доброволци организират почистване на плажове на юг от Синеморец. Акцията 

е планирана за 15 септември от 10:30 часа сутринта, а сборният пункт е на плаж 

Бутамята. Участниците в благородната инициатива ще изминат пеша 7-8 километра 

по брега, като крайната точка е дивият плаж Листи.  

 

По пътя си те ще събират изхвърлените от хората и морето отпадъци, без да пропускат 

малките заливчета, през които минава маршрута им. Опасните участъци от пътеката 

ще бъдат подравнявани с предварително приготвени инструменти. За всички 

доброволци, които се включат в кампанията, ще бъдат осигурени ръкавици и чували. 

 

Организиран е и транспорт за желаещите да се присъединят от Бургас – срещу такса 

от 10 лева и предварително записване. Акцията за почистване на крайбрежието се 

организира от сдружение „Зелена Странджа“ с подкрепата на кметствата в Ахтопол 

и Синеморец, както и със съдействието на концесионерите на плажовете при устието 

на Велека и Силистар. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Канят врачани да се освободят от старите електроуреди и мебели 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/kaniat-vrachani-da-se-osvobodiat-ot-starite-

elektrouredi-i-mebeli-2116960  

  

 

Текст: В най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ 

2018  г., която ще се проведе на 15 септември /събота/ от 09:00 часа до 12:00 часа като 

партньори на Община Враца ще се включат и фирмите „Индустриални суровини” 

ЕООД, „Екопак България” АД, „ЕКОПРОЕКТ“ ООД и ОП БКС. 

 

За първи път Община Враца иска да превърне деня на кампанията и в ден за 

организирано предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци. 

Участниците в доброволческата инициатива - домакинства и сервизни бази могат да 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/497587
https://dariknews.bg/regioni/vraca/kaniat-vrachani-da-se-osvobodiat-ot-starite-elektrouredi-i-mebeli-2116960
https://dariknews.bg/regioni/vraca/kaniat-vrachani-da-se-osvobodiat-ot-starite-elektrouredi-i-mebeli-2116960
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се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (бяла и черна техника - телевизори, 

домакински уреди, телефони, компютри и други електрически уреди), негодни за 

употреба батерии и акумулатори, рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, 

пластмасови опаковки, хартиени опаковки, стъкло/, отпадъци от текстил и кожа, както 

и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата. 

 

Община Враца се обръща към желаещите да се включат в разделното събиране, да 

спазват следните изисквания: Електрическо и електронно оборудване, както 

батериите и акумулаторите ще се извозват, след заявки от гражданите на подадени 

телефони за връзка и трябва да бъдат приготвени за товарене от прилежащите 

тротоарите, пред входовете на жилищните блокове. Събраните рециклируеми 

отпадъци да се депонират в чували до цветните контейнери за разделно събиране, 

ако същите са със запълнен обем. 

 

Отпадъците от текстил и кожа да се поставят в специалните съдове, разположени на 

територията на града, а при запълнен капацитет или липса на такива, да се събират в 

чували и да се поставят на контейнерните площадки, до съдовете за битов отпадък. 

 

Излезлите от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата да се разполагат 

на контейнерните площадки за битови отпадъци, с осигурена възможност за 

товаренето им на превозни средства. 

 

Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: До 1000 лв. глоби за незаконно изхвърляне на боклук в Кюстендил  

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/804148-do-1000-lv-globi-za-nezakonno-izhvarlyane-na-

bokluk-v-kyustendil 

 

 
 

Текст: До 1000 лв. глоба грози всеки, който хвърля боклука си на нераглементирани за 

това места в Кюстендил. Това заявиха от градската управа по повод десетки жалби на 

граждани за образувани сметища с тонове боклуци в тях в крайните квартали на 

града. Камиони на общината постоянно почистват и сметоизвозват, но след това, 

само до няколко дни отново недобросъвестни граждани хвърлят отпадъците си и 

замърсяват районите. 

 

Остра неприятна миризма и прах от строителни отпадъци, гуми и битови отпадъци се 

носи по ул. "Чаталджа" в Кюстендил. Тук до един от контейнерите, който стои празен, 

хората си изхвърлят отпадъците и така е от години, оплакват се жители от близките 

къщи, показва проверка на БНТ. 

 

https://topnovini.bg/novini/804148-do-1000-lv-globi-za-nezakonno-izhvarlyane-na-bokluk-v-kyustendil
https://topnovini.bg/novini/804148-do-1000-lv-globi-za-nezakonno-izhvarlyane-na-bokluk-v-kyustendil
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Подобно нерагламентирано сметище има и в другия край на града, близо до 

ромския квартал. След като в общината получат сигнал за замърсен терен, изпращат 

екипи от отдел „Чистота", които събират отпадъците. Проблемът, обаче се решава за 

кратко, оплакват се жители, защото недобросъвестни хора продължават да изсипват 

тонове с боклуци на същите места. 

 

Налагането на санкции на нарушителите, които си изхвърлят нерегламентирано 

отпадъците обаче е непосилна задача за общината, обясниха от там. 

 

"Самият акт трябва да се състави в момента, в който лицето се установи, че изхвърля 

такъв отпадък, трябва да има свидетел, с който да установим изхвърлянето на отпадъка 

и акта трябва да бъде съставен на място", обясни Марина Цекова - ст. юрист консулт 

в община Кюстендил. 

 

От общината призовават хората да бъдат по активни и да съдействат, когато видят, че 

някой умишлено замърсява. А според общинска наредба всеки жител е отговорен за 

поддържането на чистотата в неговия район и е длъжен да я спазва, защото в противен 

случай се харчат много повече пари от данъкоплатеца за почистване на населеното 

място. 


