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Източник: Десант 

 
Заглавие: 61 чувала с отпадъци събраха в Пирин за Деня на Земята 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/49547 

 

 
 

Текст: Една от инициативите, с която Дирекция „Национален парк Пирин“ отбеляза 

Световния ден на Земята – 22 април, бе организирането на почистване на защитената 

територия. 

 

На 19 април паркови експерти и охранители излязоха да направят уборка на 

боклуците, разхвърляни по подходите към националния парк и местата за отдих в 

ниската част на планината. 

 

На територията на петте паркови района бяха почистени местностите Бетолово, 

Попина лъка, водохващането на река Мозговица, пътеката „Ролбан”, както и 

асфалтовият път от Банско до м. Шилигарника и подходът към резерват „Тисата”. 

 

При акцията бяха събрани 61 чувала с отпадъци, уточняват от парковата дирекция. 

 

Източник: Новини 

 
Заглавие: Нови контейнери за разделно събиране на отпадъци са поставени в 

община Кубрат 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/534748 

 

 
 

Текст: Нови контейнери за разделно събиране на отпадъците са поставени в община 

Кубрат, съобщават от общинската администрация.  

 

Съдовете тип "иглу" са разположени на 16 места в общинския център и в централните 

части на селата Севар, Беловец и Бисерци. В тях ще се събира отпадък по познатите 

цветове: зелен - за стъклени отпадъци, жълт - за пластмасови и метални и син - за 

хартиени и картонени опаковки. 

 

http://www.desant.net/show-news/49547
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/534748
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Общинското ръководство апелира гражданите да подходят отговорно към 

екологосъобразната система за разделно събиране, като новите съдове се използват 

по предназначение. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Тонове отпадъци вадят от Меден дол  

 

Започна акция по почистването на карловското дере 

 

Линк: https://www.marica.bg/tonove-otpadyci-vadqt-ot-meden-dol-Article-203814.html 

 

 
 

Текст: Тонове отпадъци предстои да бъдат извадени от карловското дере Меден дол, 

акцията по неговото почистване вече започна. Работници от общината, съвместно с 

консорциум „Чистота - Карлово” работят усилено в района на Меден дол, северно от 

моста на бул. „Освобождение”. 

 

Това е втората акция за почистването на дерето, което се спуска от Балкана и пресича 

целия град до вливането му в Стара река. Първата акция бе преди 15-ина дни и се 

проведе от южната страна на моста. От там бяха извадени и извозени осем тона 

боклуци. 

 

Тъй като северната част е по-замърсена и по-труднодостъпна, консорциум „Чистота” 

се включва в акцията с механизирана техника, а на местата, до които тя няма достъп, 

работниците събират боклуците ръчно. 

 

Меден дол е на границата с ромската махала на Карлово, но живеещите и от двете 

страни на дерето харесаха мястото за своите отпадъци. Там има всичко - печки, 

дюшеци, легени, дрехи, кашони. От общината припомниха, че ще бъдат 

безкомпромисни по отношение на нарушителите, които изхвърлят отпадъци на 

нерегламентирани места, а глобите са солени. 

 

Източник: Русеинфо 

 
Заглавие: Хванаха крадец на метали в кв. „Тракция“ 

 

Линк: https://rousse.info/хванаха-крадец-на-метали-в-кв-тракция/ 
 

 

https://www.marica.bg/tonove-otpadyci-vadqt-ot-meden-dol-Article-203814.html
https://rousse.info/хванаха-крадец-на-метали-в-кв-тракция/
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Текст: Във Второ РУ изясняват кражба на метали. На 18 април около 15:50 часа на ул. 

Марица в русенския квартал „Тракция“ полицейски екип от групата за охрана на 

обществения ред при Второ РУ е засякъл мъж, който дърпал количка, натоварена с 

медни проводници и медна ламарина. При последвалата проверка се е оказало, че 

той е русенец на 37 години, а за натоварените вещи е дал обяснение, че е взел от 

хале, намиращо се на територията на ЛВЗ-Русе. Случаят е документиран от 

полицаите и е започнала проверка, като е образувана препеска по описа на Второ 

РУ. 


