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Източник: Webcafe.bg 

 
Заглавие: Планета без пластмаса в пет лесни стъпки 

 

Линк: https://www.webcafe.bg/id_373021897_Planeta_bez_plastmasa_v_pet_lesni_stapki 

 

 
 

Текст: Представете си планета без пластмаса. Едно бъдеще без огромни острови от 

отпадъци, носещи се през величествените океани на Земята. Възможен свят, където 

по дърветата няма найлонови торбички вместо плод и листа, a животните не поглъщат 

разпилените от вятъра пластмасови продукти, които мислят за храна. 

 

Бъдещето започва от днес. И от нас. С малки крачки към голямата цел. Първите стъпки 

дори може да са върху сърф и да ви отведат на екологично приключение по цялото 

протежение на българското Черноморие от Дуранкулак до Резово. 

 

Точно това се случи през 2018 г., когато сърфистите Илияна Стоилова и Йоан Колев в 

партньорство с Kaufland България се понесоха по вълната на бъдещето. Те започнаха 

с попътен вятър уиндсърф борбата си с пластмасата. Тогава ви разказахме за тяхното 

предизвикателство Wind2WindChallenge, което ги провокира да изминат над 300 

километра по вода, за да привлекат вниманието към замърсяването на Черно море с 

пластмаса. 

 

Пластмасата обаче не е само в морето – тя е навсякъде около нас. Kaufland, Илияна 

и Йоан създадоха видео с практични съвета за ограничаване на пластмасата при 

пазаруване. Защото голямата промяна не се случва изведнъж, започва постепенно и 

от основни неща. Вълната към екологично чисто и красиво бъдеще се засилва от 

ежедневното ни поведение. Не всеки кара сърф, но всеки минава през магазина. И 

именно там, макар и с малки стъпки, вече може да започне битка с пластмасата. 

 

Ето ги и полезните пет начина за по-малко пластмасата при пазаруване: 

 

1: Без пликче за плодове и зеленчуци – етикет директно върху тях или собствена 

торбичка за дребните 

2: Напитки в стъклени бутилки 

3: Продукти с картонени, хартиени и метални опаковки 

4: Торбичка за прясно изпечен хляб 

5: На касата торбичка за многократна употреба или рециклируема 

 

Източник: Актуално 

Заглавие: Возят биологичните отпадъци в столицата  

 

https://www.webcafe.bg/id_373021897_Planeta_bez_plastmasa_v_pet_lesni_stapki
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"Хосвитал" е единствен кандидат за обществените поръчки на двете най-големи 

болници в Пловдив 

 

Линк: https://www.marica.bg/vozqt-biologichnite-otpadyci-v-stolicata-Article-185722.html 

 

 

Текст: „Хосвитал” АД не е единствената пловдивска фирма с издадено 

разрешително за транспортиране на биологични отпадъци. Но тя обслужва двете най-

големи болници на територията на града - УМБАЛ "Пловдив" и УМБАЛ "Свети Георги". 

Нещо повече, през последната година фирмата е единствен кандидат за 

обществените поръчки и на двете лечебни заведения.  

 

В УМБАЛ "Пловдив" общата цена за услугата „Приемане, транспортиране и 

обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на болницата” е малко над 57 

000 лева. Срещу тази сума дружеството ще обработва няколко вида специфичен 

отпадък - от телесни части и органи, банки за кръв и кръвни продукти до лекарства. 

Най-скъпото перо по разчетите на болницата са отпадъците, чието събиране и 

извозване е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции. 

Прогнозно те ще струват малко над 44 000 лева годишно. 

 

В „Свети Георги” поръчката е с предмет "Товарене и транспортиране на 

генерираните от дейността на болницата опасни и неопасни отпадъци", определени 

по кодове с две обособени позиции. „Хосвитал” поема и двете, става ясно от доклада 

на комисията, заседавала в средата на миналата година.  

 

„Хосвитал” е създадена през 2008 година, а голямото конкурентно предимство е, че 

има собствена автоклавна инсталация на Околовръстния път край Прослав. Голяма 

част от медицинския отпадък обаче се кара към Инсинератора в София със 

специално оборудвани автомобили. Там отиват главно биологичния отпадък и 

лекарствата с изтекъл срок на годност. Фирмата има разрешително да работи и с 

отпадъци от ветеринарната медицина. Дъщерното дружество -Витал ресурс ЕООД 

пък е лицензирано за разделно събиране на отпадъци. „Хосвитал” участва и в 

консорциум КМД - Хосвитал ДЗЗД, където държи 95%. Управител на дружеството е 

Владимир Симеонов. 

 

Източник: Burgasnews.com 

Заглавие: Община Бургас търси кой да анализира състоянието на Черно море 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2019/01/30/община-бургас-търси-кой-да-

анализира-с/?cn-reloaded=1 

https://www.marica.bg/vozqt-biologichnite-otpadyci-v-stolicata-Article-185722.html
https://www.burgasnews.com/2019/01/30/община-бургас-търси-кой-да-анализира-с/?cn-reloaded=1
https://www.burgasnews.com/2019/01/30/община-бургас-търси-кой-да-анализира-с/?cn-reloaded=1
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Текст: Община Бургас търси изпълнител, който да осигури данни за състоянието на 

Черно море. 

 

Става дума за екологичен проект,  насочен към опазване чистотата на Черно море и 

крайбрежните райони. Основната цел e намаляване на замърсяването с отпадъци на 

Черно море, което се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните 

потоци. За това ще се използва компютърно моделиране на морските течения и 

разпространение на отпадъците, ще се прави мониторинг на ключови замърсители и 

ще се изпълняват пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително 

райони от морски отпадъци. 

 

Вече е обявена обществена поръчка. Тя е на стойност 103 633.33 лв., без ДДС. 

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е за осигуряване на данни 

за водните течения и свързаните с тях потоци от отпадъци в Черно море в района на гр. 

Бургас. За тук са отделени 19 550 лв. от общата сума, като срокът за изпълнение е три 

месеца. 

 

По-голямата част от средствата, или 840 83.33 лв., са разпределени за втората 

обособена позиция. Тя е за проучване на съвременното състояние на избрана част от 

Черно море и вида и разпространението на отпадъци, както и мониторинг на 

морските отпадъци в определен район от Черноморското крайбрежие. Срокът е 12 

месеца. 

 

Кандидат-изпълнителите могат да подават своите оферти до 19 февруари тази година. 

Проектът е финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 

2014-2020“. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Община Гулянци въведе разделно събиране на отпадъци 

 
Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/obshtina-gulianci-vyvede-razdelno-sybirane-

na-otpadyci-2145219 
 

 
 

Текст: В изпълнение на Закона за управление на отпадъците, община Гулянци въведе 

разделно събиране на хартия, пластмаса и метали в четирите населени места с над 

1000 жители – Гулянци, Милковица, Брест и Гиген. Договорът за сътрудничество с 

https://dariknews.bg/regioni/pleven/obshtina-gulianci-vyvede-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2145219
https://dariknews.bg/regioni/pleven/obshtina-gulianci-vyvede-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2145219
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фирмата, която организира дейността вече е подписан и контейнерите са поставени 

на предвидените места. Разделното събиране на отпадъците няма да оскъпи по 

никакъв начин услугата сметосъбиране за гражданите и не струва нищо на 

общинския бюджет. В същото време ще окаже благоприятен ефект върху опазването 

на чистотата и околната среда и ще намали битовите отпадъци, които отиват на 

Регионално депо – Плевен. 

 

Върху контейнерите са поставени указания за изхвърлянето на хартия и картон, 

пластмаса,стъкло и метали. Единственото необходимо от страна на гражданите е 

добра воля да дадат своя принос в опазването на родния ни край и природата чисти. 

 

 


