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Източник: Дарик 

 
Заглавие: Имаме най-модерното депо в Европа, а изхвърляме отпадъци в природата  

 

Нерегламентираните сметища са последица от манталитета на обществото 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/imame-naj-modernoto-depo-v-evropa-a-

izhvyrliame-otpadyci-v-prirodata-2156965 
 

 
 

Текст: Към 20:11 ч. снощи е получено съобщение за запалени отпадъци, намиращи 

се на нерегламентирано сметище в землището на габровското село Копчелиите. 

При ликвидирането на произшествието са участвали един противопожарен 

автомобил и четирима пожарникари. Нерегламентираните сметища са голям 

проблем, който се създава от отношението на населението към природата и към 

самото себе си. На съвсем близко разстояние от Депото за битови отпадъци има 

изхвърлени строителни и битови отпадъци, вместо да бъдат закарани до мястото, 

определено за тяхното съхранение.   

 

Тази година инициативата „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“, организирана 

ежегодно от Община Габрово, ще продължи две седмици и ще се проведе от 1 до 14 

април 2019г. По време на кампанията всеки габровец ще може да се включи като 

почисти района около дома си, градинката в квартала или пък излезе извън пределите 

на града и почисти замърсени територии. 

 

Може да се включите в кампанията „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ като 

заявите участие на тел.: 066 818 437 или на e-mail: v.totseva@gabrovo.bg като посочите 

район на почистване, числеността на вашия екип и телефон за контакт. 

 

Община Габрово осигурява чували и ръкавици за всички регистрирани участници. 

Чували и ръкавици може да получите от стая 701 в сградата на Община Габрово, всяка 

сряда от 27 март до края на кампанията, от 8:30 до 17:00 часа. 

 

В зависимост от спецификата на посочените райони ще бъде осигурено 

транспортиране на събраните отпадъци. В случай че почистваната територия е в 

рамките на града, то събраните отпадъци следва да бъдат оставени на 

контейнерната площадка. 

 

Част от кампанията „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ ще бъде и 

организирането на пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Такъв 

вид отпадъци може да предадете безвъзмездно в мобилния пункт, разположен на 

следните точки: 

 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/imame-naj-modernoto-depo-v-evropa-a-izhvyrliame-otpadyci-v-prirodata-2156965
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/imame-naj-modernoto-depo-v-evropa-a-izhvyrliame-otpadyci-v-prirodata-2156965
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10 април 2019 г. от 11:00 до 19:00 часа – паркинг до спортна зала „Орловец“; 

 

11 април 2019 г. от 10:00 до 18:00 часа – паркинг зад автобусната спирка до Тера Мол 

Габрово. 

 

Проблемът с отпадъците, изхвърлени съвсем неправомерно край домовете ни, в 

градинките, на улицата, край пътя или до любимата ни пейка в парка можем да 

решим заедно в седмицата на Пролетното почистване – от 1 до 14 април 2019 г. 

 

Източник: Мениджър 

 
Заглавие: Германски вестник: Европа трябва да престане да изнася пластмасовите 

си отпадъци 

 

Линк: https://www.manager.bg/ekologiya/germanski-vestnik-evropa-tryabva-da-

prestane-da-iznasya-plastmasovite-si-otpadci 
 

 
 

Текст: Германският вестник "Генерал анцайгер" коментира, че след като 

европейските депутати с голямо мнозинство са забранили употребата на 

пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да се направят още стъпки за 

опазване на световния океан, предаде ДПА. 

 

"Европа може да допринесе още повече, ако престане да изнася пластмасовия 

боклук, който създава. Никой не може да проконтролира дали в страните, в които 

отиват, пластмасовите отпадъци се рециклират или поне отговорно се унищожават, 

или просто се изхвърлят в най-близката река", коментира изданието в днешния си 

брой, предава БТА. 

 

Китай правилно реши да забрани вноса на боклук. Да изхвърляш боклука си в други 

страни, отгоре на това да го превозваш на другия край на света, не е отговорно 

поведение, а точно обратното, подчертава излизащият в Бон вестник. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Австралия е на ръба на криза с рециклирането 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-klimatichnite-promeni-zasyagat-

velikdenskite-ostrovi 

 

https://www.manager.bg/ekologiya/germanski-vestnik-evropa-tryabva-da-prestane-da-iznasya-plastmasovite-si-otpadci
https://www.manager.bg/ekologiya/germanski-vestnik-evropa-tryabva-da-prestane-da-iznasya-plastmasovite-si-otpadci
http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-klimatichnite-promeni-zasyagat-velikdenskite-ostrovi
http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-klimatichnite-promeni-zasyagat-velikdenskite-ostrovi


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 
 

Текст: Студено, по-студено и още по-студено. Това все по-често ще чуват жителите на 

Великденските острови. Туристите, които все още не са били там, ще бъдат 

разочаровани. Това е едно от местата на Земята, които ще бъдат засегнати най-бързо 

и най-тежко от климатичните промени. 
 

Камило Рапу, президент на Местната полинезийска общност: Тук климатичните 

промени ни атакуват директно. Имаме суша, имаме замърсяване, имаме плаващи 

към острова отпадъци, рушащи се скулптури. Дори и да полагаме усилия, да се 

опитваме да съхраним островите, ние сме подложени на въздействието на 

промените в климата. 

 

3500 километра от Тихия океан делят Великденските острови от Чили. Това е едно от 

най-изолираните места на Земята. Прогнозите са, че с всяко десетилетие водите край 

острова ще изстиват с малко над една десета от градуса. На сушата пък безводието 

ще става все по-осезаемо. 

 

Тахира Едмъндс, експерт по климатични промени: От 2010 г. има рекорден спад на 

валежите. Най-тежко беше през 2017 г. Тогава бяха регистрирани най-малко валежи в 

историята на островите. 

 

А когато вали, дъждовните капки се изпаряват много бързо. 

Ниноска Хук, регионален инспектор по околната среда: Това убива лагуната. 

Опитваме се да махнем инвазивните растения на ръка, но може да видите, те 

покриват цялата лагуна. 

 

Островите са изправени пред още една опасност - пластмасовите отпадъци, които 

водните течения изхвърлят по бреговете им.  

Вайроа Ика, ръководител на служба по околната среда: Ние сме в океана, така че 

получаваме отпадъците на целия свят. 

 

Според изчисленията, около Великденските острови "плават" 19 хиляди тона отпадъци. 

Те отдавна са в менюто на рибите и птиците в района. Зловещ отпечатък, който 

климатичните промени и замърсяването остават върху едни от най-красивите гледки 

на Земята. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Над 116 т. отпадъци от системата за разделно събиране са извозени в 

Асеновград 

 

Линк: https://www.actualno.com/asenovgrad/nad-116-t-otpadyci-ot-sistemata-za-

razdelno-sybirane-sa-izvozeni-v-asenovgrad-news_735013.html 

 

https://www.actualno.com/asenovgrad/nad-116-t-otpadyci-ot-sistemata-za-razdelno-sybirane-sa-izvozeni-v-asenovgrad-news_735013.html
https://www.actualno.com/asenovgrad/nad-116-t-otpadyci-ot-sistemata-za-razdelno-sybirane-sa-izvozeni-v-asenovgrad-news_735013.html
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Текст: Точно 239 са съдовете за смет, които са разположени на територията на 

община Асеновград с цел разделно събиране на отпадъци. Общината разполага с 

четири типа контейнери: жълт за чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал; зелен 

за опаковки от стъкло, стъклени бутилки и буркани; кафяв за опасни битови отпадъци; 

контейнер за битови биоразградими отпадъци. Към момента на различни места, 

административни сгради и други обекти в Асеновград са разположени и 51 съда за 

портативни батерии. През 2018 г. бяха събрани общо над 550 килограма батерии, 

акумулатори и други от типа. В сградата на общинска администрация в Асеновград 

е поставен и един съд за разделно събиране на излязло от употреба електричество и 

електронно оборудване. Количеството събрано от този вид отпадък през миналата 

година е близо 13 000 килограма, а само приетите луминисцентни лампи са 12 

килограма. В Асеновград функционират и площадки за отпадъци от черни и цветни 

метали (в ПЗ "Изток") и за отпадъчни масла и излезли от употреба гуми (на улица "Иван 

Вазов" №11). 

 

На територията на града са разположени 40 съда за смет тип "лодка", 930 контейнера 

от вид "бобър" и 2 400 - "кука". Точно 116 тона за миналата година е общото количество 

извозени отпадъци от системата за разделно събиране. От тях близо 80 тона са от 

опаковки, подлежащи на рециклиране. Повече от 7 600 тона е събраната хартия, 

малко над четири тона е пластмасата, а стъклените опаковки са 25 тона. Всичко, 

събрано от контейнерите с жълт цвят, възлиза на близо 55 тона, а от зелените - 25 тона. 

Количеството на извозените отпадъци от съдовете тип "бобър" е в размер на над 17 000 

тона. През 2018 г. община Асеновград се включи в кампанията "Да изчистим България", 

от която общо депонираните отпадъци са близо 122 тона. В инициативата в града взеха 

участие 850 доброволци. За периода на 12-те месеца на 2018 г. почистване на 

замърсени площи и територии за широко обществено ползване се извърши от 300 

души, включени в програма на Дирекция "Социално подпомагане"-Асеновград за 

заетост на лица, полагащи обществено полезен труд. 
 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Защо рециклирането е трудна задача за бизнеса? 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-s-kontejneri-za-razdelno-sybirane-na-

otpadyci-160958 

 

 
 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-s-kontejneri-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-160958
https://www.monitor.bg/bg/a/view/plajovete-s-kontejneri-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-160958
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Текст: Концесионерите и наемателите на морски плажове в в курортите и останалите 

населени места с над 5 хил. жители ще бъдат задължени събират разделно 

получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, 

пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с 

изискванията Закона за управление на отпадъците. Това пише в проект на 

постановление на правителството за промяна Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки, приета през октомври 2012 г. 

 

В сега действащия нормативен документ изискването се отнасяше само за 

ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради. 

 

В проекта за промяна на наредбата е записано още, че компетентните органи 

съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие предприемат 

мерки с оглед недопускане на замърсяване с отпадъци от опаковки на морските 

плажове и на прилежащата им акватория, за които не е възложена концесия или които 

не са отдадени под наем, а при наличие на замърсяване осигуряват почистването им. 

Предлага се още - в курортните населени места броят на съдовете и честотата на 

обслужването им се съобразява с обема на образуваните отпадъци от опаковки от 

търговските обекти на територията и в близост до морските плажове. 

 

  
 


