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Източник: Novini.bg 

Заглавие: Инсталация за сепариране на отпадъци заработи в Русе 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/511339 
 

 
 

Текст: Инсталация за сепариране на отпадъци заработи днес в Русе. Това съобщиха 

от общинската управа в крайдунавския град. 

 

Чрез тази дейност се изпълняват задълженията на общината по Закона за управление 

на отпадъците, които включват изграждане на съоръжения и инсталации за третиране 

на битовите отпадъци. 

 

Така "Топлофикация Русе" ще приема битовите отпадъци от общините Русе, Сливо 

поле, Ветово, Тутракан и Иваново, а на територията на регионалното депо ще бъдат 

депонирани единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо 

рециклиране или оползотворяване. Това ще окаже благоприятно влияние върху 

околната среда, като ще доведе и до спад в размера на дължимите от общините - 

членове на Регионалната система за управление на отпадъците-Русе, отчисления при 

депониране. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: Ужасно! Изплува мъртъв кит с 6 кг пластмаса в стомаха (СНИМКИ) 

 

Огромно количество боклуци са били открити в стомаха на морския бозайник 

 

Линк: https://fakti.bg/world/344381-ujasno-izpluva-martav-kit-s-6-kg-plastmasa-v-stomaha-

snimki 
 

 
 

Текст: На ужасяваща гледка се натъкнаха жители по източното крайбрежие на 

Индонезия, където до брега изплува тяло на мъртъв кит, предадоха световните агенции. 

В неговия стомах са били намерени шест килограма пластмаса. 

 

В стомаха на големия бозайник са били открити килограми пластмасови отпадъци, 

включително чаши и джапанки. Информацията събуди тревога сред 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/511339
https://fakti.bg/world/344381-ujasno-izpluva-martav-kit-s-6-kg-plastmasa-v-stomaha-snimki
https://fakti.bg/world/344381-ujasno-izpluva-martav-kit-s-6-kg-plastmasa-v-stomaha-snimki
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природозащитниците и правителствени служители в азиатската страна, която е сред 

най-големите консуматори на пластмасови продукти в света. 

 

Китът, дълъг над 9 метра, е изплувал на брега в Сулавеси. Сигналът бил подаден от 

местни жители. Сред шестте килограма пластмасови отпадъци в стомаха е имало 

много бутилки, торбички и други парчета пластмаса. По всяка вероятност именно те 

са довели до смъртта на кита. 

 

Индонезия – архипелаг с население от 260 милиона души – е вторият най-голям 

замърсител с пластмаса в света след Китай. 1.29 милиона тона пластмаса от 

Индонезия отиват в океана. Според доклад пет азиатски страни, сред които и 

Индонезия, са отговорни за 60% от попадането на пластмасови отпадъци в световния 

океан. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: РИОСВ-Шумен отбеляза с ученици Европейската седмица за намаляване 

на отпадъците 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/riosv-shumen-otbeliaza-s-uchenici-

evropejskata-sedmicaza-namaliavane-na-otpadycite-2132681 

 

 

Текст: РИОСВ- Шумен отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

с открит урок в ОУ „Димитър Благоев“. Тази  година тематичния фокус по време на 

седмицата е предотвратяването на опасните отпадъци. Експертите обясниха за 

управлението на опасните отпадъци в домакинствата – съхранение, рециклиране и 

познаването им в бита. 

 

Пред учениците беше  представена презентация за правилното разпознаване и 

етикиране на опасните отпадъци.  С петокласниците  бяха коментирани правилното 

рециклиране и управление на отпадъците. 

 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е инициатива за 

популяризиране на действията за повишаване на осведомеността относно 

устойчивото управление на ресурсите и отпадъците в рамките на една седмица. 

 

Кампанията насърчава държавни и неправителствени организации, учебни заведения, 

фирми и обществеността да се включат в кампании, дни за почистване и дейности, 

свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. 

 

Обхващат се три основни теми- намаляването на отпадъците, повторната употреба 

на продукти и рециклирането на материали. За 2018г. тематичният фокус по време 

https://dariknews.bg/regioni/shumen/riosv-shumen-otbeliaza-s-uchenici-evropejskata-sedmicaza-namaliavane-na-otpadycite-2132681
https://dariknews.bg/regioni/shumen/riosv-shumen-otbeliaza-s-uchenici-evropejskata-sedmicaza-namaliavane-na-otpadycite-2132681
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на ЕСНО ще бъде „Предотвратяване на опасните отпадъци“. Те създават по-голям риск 

за нашето здраве и нашата околна среда в сравнение с другите видове отпадъци. 

Източник: Haskovo.net 

 

Заглавие: Барон Боклук учи деца от забавачка да събират разделно отпадъци  

 

Линк: http://www.haskovo.net/news/462073/Baron-Bokluk-uchi-deca-ot-zabavachka-da-

sabirat-razdelno-otpadaci 

 

 

Текст: Разделно събиране на отпадъци по един интересен начин показа англичанинът 

Кийт Кели пред деца от 15-та градина „Слънце“ в Хасково. Чужденецът от 25 години 

живее в България, по професия е учител по английски език и е собственик на частно 

училище в Пловдив. Мисията му е да показва необходимостта от опазване на околната 

среда и работи по проекти, свързани с тази цел. 

 

Днес той влезе в ролята на Барон Боклук и целта му беше по забавен начин да покаже 

разделното събиране на отпадъци и необходимостта от тяхното рециклиране. Той 

беше облечен с атрактивен костюм – на главата си имаше корона и наметало, по 

които имаше отпадъчни материали. Беше донесъл и различни видове отпадъци, които 

децата трябваше да изхвърлят с помощта на щипки в съответните кошове за разделно 

събиране и за битови отпадъци. При поставената задача малчуганите активно се 

включиха в сортирането им и отговаряха на редица въпроси, свързани с опазването 

на околната среда. 

 

Пред децата бяха прожектирани клиповече, свързани с опазването на планетата. 

Продукцията е част от английски филм, преобразен в български вариант, за което 

съдействал именно Кийт Кели. 

 

Инициативата е по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (21 – 

29 ноември), обясни директорката на градината Анна Йорданова. „Опитваме да 

възпитаваме децата в екологични навици, така че да може всички дълго и щастливо да 

живеем на земята“, заяви тя. Йорданова каза още, че по принцип инициативата на 

Кийт Кели се приема добре, а и освен това един външен човек винаги е по-интересен 

за децата и заради това го поканили. 

 

Също по този повод във фоайето на градината беше подредена изложба, изработена 

от децата с рециклируеми отпадъци. Използвани са капачки, пластмасови бутилки, 

рула от тоалетна хартия, с които са направени красиви сувенири. 

 

Източник: NewsRuse 

 

http://www.haskovo.net/news/462073/Baron-Bokluk-uchi-deca-ot-zabavachka-da-sabirat-razdelno-otpadaci
http://www.haskovo.net/news/462073/Baron-Bokluk-uchi-deca-ot-zabavachka-da-sabirat-razdelno-otpadaci
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Заглавие: Внесоха възражение срещу горенето на битови отпадъци от ТЕЦ-а в Русе 

 

Линк: http://www.kiss13.net/news/ruse/vnesoha-vazrazhenie-sreshtu-goreneto-na-bitovi-

otpadatsi-ot-tetsa-v-ruse 

 

 
 

Текст: Внесоха възражение срещу горенето на битови отпадъци в ТЕЦ-а в Русе. 

Под документа са се подписали 110 граждани, които настояват Общината да откаже 

одобряването на инвестиционното намерение. 

 

От гражданско движение "Бъдеще за Русе" се съмняват, че отпадъците, които 

постъпват ще бъдат проверявани да не съдържат каучук, пластмаси, полимери и други 

вещества. Според Бойко Никифоров притеснително е и това, че не е разяснен 

процесът на охлаждане. 

 

Още в края на юли, от Топлофикация обясниха, че първо трябва да се спазят всички 

екологични процедури и да се пригодят съоръженията, за да е възможно горенето на 

отпадъците. Най-вероятно това ще може да стане едва след няколко години. 

 

http://www.kiss13.net/news/ruse/vnesoha-vazrazhenie-sreshtu-goreneto-na-bitovi-otpadatsi-ot-tetsa-v-ruse
http://www.kiss13.net/news/ruse/vnesoha-vazrazhenie-sreshtu-goreneto-na-bitovi-otpadatsi-ot-tetsa-v-ruse

