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Източник: Stolica.bg 

Заглавие: От Столична община предупреждават: Елхите стават за компост 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/ot-stolichna-obshtina-preduprezhdavat-elhite-

stavat-za-kompost-ne-gi-izhvarlyaite 

 

 

Текст: Да не се изхвълят елхите при битовите отпадъци, но да се оставят до 

контейнерите, предупредиха от Столична община. Дръвчетата ставата за компост 

след като се празничната украса. Полученият продукт служи за наторяване на почвата 

в паркове и градини. 

 

От пет години на територията на Столична община е създадена организация за 

разделно събиране на зелени отпадъци в това число естествените елхи. За целта е 

необходимо гражданите да ги поставят до сивите, метални контейнери за битови 

отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирмата, 

изпълнител, за района и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране 

в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост. 

 

В крайградските райони като Кремиковци /с. Челопечене и с. Яна/, Панчарево /с. 

Лозен/, Витоша /с. Владая/ и Връбница / с.Мрамор/ има обособени места за 

изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят 

такива отпадъци, включително и естествени елхи. 

 

За 2018 г. са преработени 14 001,4 тона зелени отпадъци, а количеството произведен 

компост е 10 055 тона. Естествените елхи, които са с корени, могат да бъдат засадени 

в междублокови пространства, в градинки и дворове, като се полагат грижи за тях. 

 

Източник: Агро.bg 

 
Заглавие: Нови идеи за намаляването на отпадъците във Великобритания 

 

Фермерите имат огромна роля в подобряването на състоянието на околната среда 

 

Линк: http://agro.bg/news/article69934.html 
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Текст: Нови идеи за намаляването на пластмасовите отпадъци лансират във 

Великобритания. Най-голямото фермерско списание вече ще се разпраща в 

картофена опаковка, а млякото ще се продава в стъклени бутилки. 

 

Във Великобритания картофите имат вековна традиция и са сред най-важните 

хранителни продукти. Присъстват в стотици рецепти на класическата английска кухня, 

а сега ще бъдат използвани и като опаковъчен материал. От Националния 

фермерски съюз съобщават, че от Нова Година започват да изпращат месечното си 

издание в плик, изработен не от пластмаса, а от картофено нишесте, получено от 

обелките при индустриалната преработка на грудките. В Съюза членуват 46 хиляди 

стопани, които са автоматично абонирани за списанието. 

 

"Тъй като фермерите играят огромна роля в подобряването на състоянието на 

околната среда във Великобритания, решихме да намерим екологичен начин да се 

включим и ние. Надяваме се, че и други списания ще последват примера ни, като 

използват не пластмасова, а картофена биоразграждаща се опаковка", заяви 

главният редактор на списанието. 

 

Друга инициатива е насочена към масовия потребител. От сдружението на 

млекопроизводителите призовават клиентите да се откажат от картонените и 

пластмасовите опаковки за прясно мляко и да купуват само стъклени бутилки за 

многократна употреба. Освен че това ще намали количеството отпадъци, стъклените 

шишета запазват по-добре вкуса и свежестта на млякото, посочват от сдружението. 

С това ще се възроди и традицията за ежедневна доставка на мляко по домовете, 

просъществувала близо 100 години преди въвеждането на пластмасата. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Жителите на „Оазис 4“ стартират DMS кампания за купуване на нови 

контейнери СНИМКИ 

 

Нерешените проблеми с купищата боклуци остават, търпението на хората се 

изчерпва 

 
Линк: https://trafficnews.bg/absurdi/plovdivchani-oazis-4-startirat-dms-kampaniia-

kupuvane-novi-127079/ 
 

 
 

Текст: Посрещнахме Нова година с нови надежди и очаквания за по-добро, но 

старите проблеми за някои пловдивчани остават неразрешени. Трудностите със 

сметосъбирането в някои райони на Пловдив и най-вече около новите комплекси не 

са на 100% разрешени. Какъвто е случаят с района около „Оазис 4“, за който в 

TrafficNews.bg неведнъж сме писали и търсили решение на проблема. 

 

https://trafficnews.bg/absurdi/plovdivchani-oazis-4-startirat-dms-kampaniia-kupuvane-novi-127079/
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Поредният сигнал за нови купища с отпадъци и този път няма да убегне от вниманието 

ни. Наш читател се свърза с нас, за да изрази възмущението си от новите купчини с 

отпадъци около сградата, в която живее. Публикуваме писмото му без редакторска 

намеса: 

 

„Здравейте TrafficNews,  за много години! Пореден апарат кацна на Марс преди 

месец, а тук няколко местни администрации не могат да се координират и да решат 

следния проблем, а именно недостатъчен капацитет на предоставените ни 

контейнери за разделно и смесено събиране на битов отпадък!  

 

Директор на общинско предприятие "Чистота" твърди, че обитателите на комплексите 

не боравят правилно с контейнерите, районен кмет се оправдава с липса на 

бюджетни средства и несъответствия между реално живущи и живущи по адресна 

регистрация! 

 

Екипът ни потърси за коментар директора на общинско предприятие „Чистота“ Иван 

Стоянов. Това, което той заяви пред TrafficNews.bg е, че по време на празниците не е 

имало сигнали за проблеми или неспазени графици за сметоизвозването на 

контейнерите. „Всеки ден съдовете за смет се почистват от нашите екипи. Много от 

живеещите в „Оазис 4“ не отиват до кофите, а изхвърлят пликовете си с битови 

отпадъци минавайки покрай тях с колите и те падат отстрани. И така на практика някои 

от кофите остават празни. Конкретно за случая със снимките. Направих проверка, 

това е след новогодишната нощ, когато потреблението е голямо и се генерира повече 

отпадък“, коментира Иван Стоянов. 

 

 

 

 


