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Източник: Burgas24.bg 

 
Заглавие: Наградиха победителите в кампанията за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Nagradiha-pobeditelite-v-kampaniyata-za-

razdelno-subirane-na-otpaduci-847618 

 

 
 

Текст: Община Бургас награди победителите в кампанията за разделно събиране на 

отпадъци в мобилните центрове. Най-много точки събра Йовко Гьоков - 11 338. За 

извоюваното първо място той получи нов телевизор. На втора позиция е Марина 

Лаловска с 10716, а трети е Никола Петров с 9521 точки. За активното си участие 

двамата получиха таблети. Първата десетка се допълва от: Галина Стоева - 7583, Тодор 

Делиев - 7436, Денка Чернева - 6789, Недка Куцарова - 6598, Галина Игрева - 5850, Лилия 

Желязкова - 5406, Хубавина Няголова - 5150. Всички те получиха ваучери на стойност от 

100 до 150 лева за пазаруване в магазини за техника. 

 

Специална поощрителна награда получи 8-годишната Магдалена Стоева, която се 

оказа най-малкият участник в кампанията. Наградите връчи зам.-кметът по европейски 

политики и околна среда Руска Бояджиева. 

 

"В инициативата се включиха хора на различна възраст. Това означава, че все повече 

граждани проявяват отношение към опазването на околната среда в нашия град", каза 

Бояджиева. 

 

Кампанията на Община Бургас и ОП "Чистота Еко" стартира по време на изложението 

"Флора Бургас" - 2018. По време на нея бе направено отчитане и въвеждане на 

количествата разделно предадени от гражданите отпадъци в обособените 19 

мобилни центрове в града. 

 

Инициативата се проведе в периода 28.04.2018 г. - 31.12.2018 г. и целта и беше  да 

стимулира хората да събират разделно и предават отпадъци на мобилните центрове 

и да насърчи опазването на околната среда. 

 

За целта бе пусната в действие специална електронна система. При регистрация 

всеки  получава баркод карта. Чрез нея се отчита предаването на разделно събраните 

отпадъци и в зависимост от количеството гражданите получават точки. 

 

В резултат бяха събрани повече от 106 тона отпадъци, които са разделени в 36 основни 

групи. 

 

Издадените карти за предаване на отпадъци от граждани към 31.12..2018 г са 1658 бр. 

 

От всички мобилни центрове с най-голямо количество се отличават съответно: 

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Nagradiha-pobeditelite-v-kampaniyata-za-razdelno-subirane-na-otpaduci-847618
https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Nagradiha-pobeditelite-v-kampaniyata-za-razdelno-subirane-na-otpaduci-847618
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-          МЦ16 - с местоположение  жк. "Изгрев" между блокове №32 и №60 с количество 

5985,61 килограма и 69 обемисти електроуреда, акумулатори и автомобилни гуми. 

 

-          МЦ5 - - с местоположение  жк. "Меден Рудник" между блокове №84 и №85 с 

количество 5556,59 килограма приети отпадъци и 49 обемисти електроуреда, 

акумулатори и автомобилни гуми. 

 

-          МЦ13 - с местоположение жк. "Зорница" на паркинга срещу бл.19 и бл.20 с 

количество 5266,03 килограма и 25 обемисти електроуреда, акумулатори и 

автомобилни гуми. 

 

Източник: Черно море 

 
Заглавие: Памперсите спират от производство като част от мерките за опазване на 

планетата 

 

Доц. Симеонова: След отпадането на пластмасовите бъркалки и чаши, идва ред на 

мокри кърпички и памперс 

 

Линк: http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2019-02-06/pampersite-spirat-ot-

proizvodstvo-kato-chast-ot-merkite-za-opazvane-na-planetata 
 

 
 

Текст: Пластмасата е много практичен материал и няма как напълно да отпадне 

употребата му в световен мащаб, но много се работи по идеята коя част от видовете 
ѝ да се редуцира. Това каза доц. д-р инж. Анна Симеонова от катедрата по Екология 

и опазване на околната среда към Техническия университет, Варна. Тя бе гост на 

мероприятия, организирани от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ по 

отбелязването на Световния ден на влажните зони. Магистри от специалност 

„Инженерна екология“ към катедра „Екология и опазване на околната среда“ в 

Техническия университет-Варна дискутираха мерките по спасяването на влажните 

зони, както и предизвикателствата чрез екологосъобразни решения да се ограничат 

въздействията от човешката намеса върху климата. 

 

„Малко ще ви притесни това, което ще кажа, но на първо време ще бъдат забранени 

пластмасовите бъркалки и чаши за кафе, отбеляза доц. Симеонова. След това  

вниманието е насочено към мокрите кърпички, а след това идват памперсите. Те 

представляват една екологична бомба. За съжаление на младите родители, които си 

гледат децата с улеснение днес, ползвайки памперси, ще се върнем на старите 

методи с използването на памучни пелени. Студентите по екология натрупват голяма 

база данни в университета, но имаме и много семинари, и лабораторни умения. 

Включваме ги в много проекти, с което да си увеличат практическите знания и опит. 

Изискване на Европейската комисия е да се включват студенти в еко-проектите. 

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2019-02-06/pampersite-spirat-ot-proizvodstvo-kato-chast-ot-merkite-za-opazvane-na-planetata
http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2019-02-06/pampersite-spirat-ot-proizvodstvo-kato-chast-ot-merkite-za-opazvane-na-planetata
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Продължава инициативата MARLEN за морските отпадъци, по изискване на нашето 

еко-министерство и ЕК. Всяка година се прави такава сезонна кампания. Включва 

събирането на отпадъци по категории. Над 90 типа отпадъци влизат само в категория 

„Пластмаси“. Например, бъркалките за кафе са една категория. Масово започна 

употребата във варненските заведения на дървени бъркалки, дори има бар, 

предлагащ тръстикови“ – каза още доц. Симеонова. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Добруджанци образуват по-малко отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/dobrich/dobrudzhanci-obrazuvat-po-malko-otpadyci-

2146677 

 

 

Текст: Продължава тенденцията на намаление на образуваните битови отпадъци в 

област Добрич, съобщават от Статистическото бюро. Количеството за 2017 г. е 

спаднало до 68 000 тона или с 6.8% по-малко спрямо 2016 година. 

 

Съветниците не приеха план-сметката за чистота за 2019 г. 

 

По-малко са и предадените за депониране битови отпадъци - от 67.2% през 2016 г. на 

63.2% през 2017 година. Същевременно се увеличава делът предадените за 

предварително третиране - от 30.6% на 34.2%. 

 

Закриват се изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на 

екологичните изисквания. В област Добрич през 2017 г. са регистрирани две. 

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Добрич е 402 

кг на човек, което е с 25 кг по-малко спрямо 2016 година. 

 

За страната количеството на събраните отпадъци е средно на 436 кг на човек, или с 

30 кг повече спрямо 2016 година. Сравнението по области показва, че най-голямо 

количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София 

(столица), Варна и Пловдив (с над 500 кг/чов.), а най-малко - в област Кърджали (241 

кг/чов.). 

 

Източник: Kozloduy.bg 

 
Заглавие: Хлапаци демонтираха метални врати и ги предадоха за скрап 

 
Линк: https://kozloduy-bg.info/90198/hlapatsi-demontiraha-metalni-vrati-i-gi-predadoha-

za-skrap/ 

 

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/dobrudzhanci-obrazuvat-po-malko-otpadyci-2146677
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/dobrudzhanci-obrazuvat-po-malko-otpadyci-2146677
https://kozloduy-bg.info/90198/hlapatsi-demontiraha-metalni-vrati-i-gi-predadoha-za-skrap/
https://kozloduy-bg.info/90198/hlapatsi-demontiraha-metalni-vrati-i-gi-predadoha-za-skrap/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

 
 

Текст: Полицията в Козлодуй разкри трима непълнолетни хлапаци демонтирали 

две метални врати от частни имоти в Бутан. Сигналите са подадени на 6 

февруари, след като собствениците установили липсите на портите. След 

бързи оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители са 

установили, че кражбите са извършени от три непълнолетни лица от Бутан, на 

възраст 16 и 17години. Двукрилите метални врати са намерени и иззети от пункт 

за изкупуване на метали. 
 


