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Източник: МОСВ 

Заглавие: Рекорден брой училища от Благоевград и Хасково участваха в "Зелената 

олимпиада" 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/rekorden-broj-uchilista-ot-blagoevgrad-i-

haskovo-uchastvaha-v-zelenata-olimpiada/ 

 

 
 

Текст: 800 ученици се състезаваха в екологичната инициатива „Зелената олимпиада“ 

в Благоевград и Хасково. Участници от 18 училища отговаряха на въпроси за 

опазването на природата и спечелиха награди, осигурени от ОП „Околна среда“. 

 

До момента в онлайн платформата http://zelenaolimpiada.bg/ са се регистрирали 

5000 участника от страната и чужбина. Както всяка година, учениците решават тестове 

и пишат есета на теми, свързани с опазването на околната среда. Екологичното 

онлайн състезание е отворено за участие до 17 ноември 2018 г. Победителите в трите 

възрастови групи в национален мащаб ще бъдат наградени с MP3 плеър, смартфон 

и таблет на финалното събитие на „Зелена олимпиада“, което ще се проведе на 21 

ноември в Плевен. Там отново ще гостуват изпълнителката Михаела Маринова и 

Театър на сенките „Силуети“ от Професионална гимназия по икономика и 

мениджмънт „Йордан Захариев“ в Кюстендил. 

 

„Зелена олимпиада“ се организира от уеб издателство Академика БГ и за поредна 

година се провежда с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда”. 

 

Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: България е на челните позиции по рециклиране на оловно-акумулаторни 

батерии в ЕС  

 

Според министъра на околната среда и водите страната ни изпълнява успешно 

всичките цели, поставени от ЕС, за събиране и рециклиране на отпадъците 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-na-chelnite-pozicii-

po-reciklirane-na-olovno-akumulatorni-baterii-v-es-272000/ 
 

 

https://www.moew.government.bg/bg/rekorden-broj-uchilista-ot-blagoevgrad-i-haskovo-uchastvaha-v-zelenata-olimpiada/
https://www.moew.government.bg/bg/rekorden-broj-uchilista-ot-blagoevgrad-i-haskovo-uchastvaha-v-zelenata-olimpiada/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-na-chelnite-pozicii-po-reciklirane-na-olovno-akumulatorni-baterii-v-es-272000/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-na-chelnite-pozicii-po-reciklirane-na-olovno-akumulatorni-baterii-v-es-272000/
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Текст: България заема едно от първите места в Европейския съюз (ЕС) по ефективност 

на рециклирането на оловно-акумулаторни батерии, заяви министърът на околната 

среда и водите Нено Димов по време на парламентарния контрол днес. 

 

Димов се позовава на данни от 2016 г., тъй като това е последната година, за която 

може да се прави сравнение между страната и останалите членки на ЕС.  

 

За 2016 г. България е постигнала 48,5% при събирането на портативни батерии при цел 

40 на сто. 

 

Този резултат е с почти 2% по-висок от средния за ЕС, коментира министърът. 

 

Той отбеляза, че средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се 

съдържа в оловно-киселинните негодни за употреба батерии и акумулатори, е 65% за 

всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на 

материалите, съдържащи се в оловно-киселинните акумулатори при заложена цел от 

65 процента. 

 

По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

България изпълнява успешно всичките си цели по събиране и рециклиране, а за някои 

категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати, каза още министърът. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: За вторични суровини: Изкупуват пластмасата като желязото 

 

Линк: https://www.marica.bg/za-vtorichni-surovini-izkupuvat-plastmasata-kato-zhelqzoto-

Article-169688.html 

 

 

Текст: Цената на битовата пластмаса гони тази на желязото, показва проучване на 

"Марица". Отпадъците от пластмасови столове, маси, стари легени и бидони се 

изкупуват по 0,25 лв. за килограм, а тънкото желязо върви по 0,28 лв. Белият найлон също 

държи сравнително висока цена, близка до тази на тънкото желязо, като се изкупува 

по 0,20 лв. 

 

Широкото навлизане на пластмасата в бита и все по-честата й употреба в 

ежедневието е превърнало този отпадък в един от най-скъпите. От няколко години 

пластмасата се утвърждава като новото желязо, твърдят изкупвачите. Ако доскоро 

основно се карало старо желязо, напоследък неметалният отпадък ставал все по-

ценен. 

 

https://www.marica.bg/za-vtorichni-surovini-izkupuvat-plastmasata-kato-zhelqzoto-Article-169688.html
https://www.marica.bg/za-vtorichni-surovini-izkupuvat-plastmasata-kato-zhelqzoto-Article-169688.html
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Причините са основно в цените на суровината, но имало и субективни - като 

промените в законодателството. От няколко години са в сила строги изисквания към 

площадките за скрап. За да отговорят на тях, собствениците им са принудени да 

влагат много средства, като едно от тях е поставянето на камери, а и изместването 

им в индустриалните зони. Затова заедно с метала те предпочитат да събират и 

пластмасови отпадъци, хартия и стъкло. Така от няколко години пластмасата се 

превръща в хит сред събирачите на отпадъци.  

 

Според изкупвачите това е основно препитание предимно за клошарите и ромите. 

Печалбата за тях не е никак бърза и се изисква доста труд, за да получиш стотачка. 

Според хора от бранша 100 кг се събирали за около 20-25 дни. Ако успеят да вземат 

най-високата цена, събирачите изкарвали около 100 лв. за 3-4 седмици.  

 

Все повече пластмасови отпадъци обаче носели в пунктовете и безработни. Не са 

малко и случаите на пловдивчани, които са живели в чужбина, събирали са там 

разделно отпадъка и този принцип прилагат и у нас. Други пък го правят инцидентно - 

при почистване на мазета, гаражи и дома си.  

 

Населението на света купува един милион пластмасови бутилки всяка минута, 

разкриват статистически данни, публикувани от The Guardian. Това прави 500 

милиарда бутилки годишно! 

 

До 2020 г. над 60% от пластмасовите отпадъци може да се рециклират, показва 

проучване на Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси. Най-голям 

дял - 62%, от този вид боклук "се произвежда" от опаковъчния сектор. 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Във Факултета продължават да горят кабели и отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/rayoni-na-sofia/rajon-krasna-polyana-so/vav-fakulteta-

prodalzhavat-da-goryat-kabeli-i-otpadatsi/ 

 

 
 

Текст: В ромския квартал Факултета, район Красна поляна продължават да горят 

кабели и отпадъци. Задушливият дим се разнася и стига до блоковете в съседния 

жилищен квартал. За проблемът гражданите редовно алармират в общината. 

 

Мобилни екипи на Столичния инспекторат дежурят в и край Факултета и са 

безкомпромисни към нарушителите. Вчера отново бе заловен нарушител. При 

проверка на ул. “Братска дружба” 8  инспекторите хващат на място нарушителя. Той 

е горял кабели на открито.  Малката уличка е в първата отбивка на главната ул. 

Суходолска” и е точно до горичката в началото на Факултета. 

https://stolica.bg/rayoni-na-sofia/rajon-krasna-polyana-so/vav-fakulteta-prodalzhavat-da-goryat-kabeli-i-otpadatsi/
https://stolica.bg/rayoni-na-sofia/rajon-krasna-polyana-so/vav-fakulteta-prodalzhavat-da-goryat-kabeli-i-otpadatsi/
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На мястото са извикани и служители на III РПУ и с тяхна подкрепа на извършителят е 

съставен акт за административно нарушение. Засилените проверки на мобилните 

екипи продължават в рисковите райони на София. Забранено е горенето на 

отпадъци, кабели, гуми и др. 

 

 


