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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Ямбол ще строи компостираща инсталация със средства по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/yambol-ste-stroi-kompostirasta-instalaciya-

sus-sredstva-po-opos/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Ямбол 

Георги Славов подписаха днес договор за изграждане на компостираща инсталация. 

По проекта ще се построи съоръжение с капацитет 2 400 тона годишно за преработка 

на разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци на територията на 

общината. Инсталацията ще обслужва близо 70 000 жители. 

 

Общият размер на инвестицията е над 3,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2,5 

млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. 

 

Проектът е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските 

и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

битови отпадъци, предназначени за депониране. 

 

Източник: Банкер 

 
Заглавие: САЩ - на върха на купчината боклук в глобалната криза с отпадъците 

 

Линк: http://www.banker.bg/sviat/read/sasht-na-vurha-na-kupchinata-bokluk-v-

globalnata-kriza-s-otpaducite 

 

 
 

Текст: Светът произвежда повече от два милиарда тона твърди битови отпадъци всяка 

година, достатъчно, за да запълни над 800 000 олимпийски плувни басейна, съобщава 

Би Би Си. На глава от населението, най-големите замърсители са САЩ, тъй като 

американците произвеждат три пъти повече отпадъци от средното равнище, 

включително пластмаса и храна. 

 

Когато става въпрос за рециклиране, Америка отново изостава от другите страни, 

като рециклира едва 35% от твърдите отпадъци. Германия пък е най-ефективната 

страна, която рециклира 68% от материала. 

https://www.moew.government.bg/bg/yambol-ste-stroi-kompostirasta-instalaciya-sus-sredstva-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/yambol-ste-stroi-kompostirasta-instalaciya-sus-sredstva-po-opos/
http://www.banker.bg/sviat/read/sasht-na-vurha-na-kupchinata-bokluk-v-globalnata-kriza-s-otpaducite
http://www.banker.bg/sviat/read/sasht-na-vurha-na-kupchinata-bokluk-v-globalnata-kriza-s-otpaducite
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Проучването е изготвено от Verisk Maplecroft, изследователска фирма, 

специализирана в глобалния риск. Те са разработили два нови индекса за 

генериране и рециклиране на отпадъци. Използвани са обществено достъпни данни, 

както и академични изследвания, за да се разработи глобална картина за това как 

страните се справят в момент, когато светът е изправен пред нарастваща криза, 

главно движеща се от пластмасата. 

 

 

 

Твърдите битови отпадъци са боклук, който се събира от местните власти от жилищни, 

институционални и търговски източници. 

 

Докато светът произвежда 2.1 милиарда тона боклук всяка година, само 16% се 

рециклират, докато 46% се депонират неустойчиво. 

 

Според проучването Китай и Индия сформират 36% от общото население на 

планетата и изхвърлят около 27 на сто от общия брой боклуци. 

 

Американските граждани произвеждат 773 кг на глава от населението, или около 12% 

от глобалния боклук. Техният резултат е три пъти по-голям от този на китайските им 

колеги и седем пъти повече от хората, живеещи в Етиопия. 

 

Няколко европейски страни, включително Холандия, Швейцария, Франция и Германия, 

са включени в списъка. Обединеното кралство се нарежда на 14-о място в индекса 

за отпадъците, като генерира 482 кг битови отпадъци на човек на година. 

 

САЩ са единствената развита нация в света, която произвежда повече боклук, 

отколкото има способност да рециклира. „САЩ се провалят именно във връзката 

между боклуците, които изхвърлят и капацитета, който имат, за да ги рециклират“, каза 

Ниал Смит, един от авторите на доклада. Когато става дума за рециклирането в САЩ 

въпросът опира до политическа воля и инфраструктура. "Много американски 

отпадъци - сега, когато не могат да бъдат изпратени в Китай - просто биват изгаряни, 

няма инвестиция в инфраструктурата за справяне с този проблем", се посочва в 

проучването. 

 

Забраната за внос на отпадъци в Китай, Тайланд, Виетнам и Малайзия промени 

глобалната динамика. Налице е напрежение между правителството на Филипините и 

това на Канада, след като Манила изпрати обратно в Канада 69 контейнера с 

отпадъци. "Те (азиатските страни) вече не искат да бъдат наземни сметища", казва Уил 

Никълс. "Има разрастваща средна класа, която не е доволна от нивата на 

замърсяване и Китай поради политическата си ситуация има политически лостове за 

справяне с тези проблеми по-бързо от други", допълни той. 

 

В доклада се посочва, че пътят занапред може да бъде труден, особено за бизнеса. 

Verisk Maplecroft очаква правителствата да предприемат действия по въпросите, 

свързани с отпадъците, но и по тези, свързани с бизнеса. 
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Източник:Дарик 

 

Заглавие: Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-

otpadyci-2174555 

 

 
 

Текст: Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата тръгва по 

габровските квартали от днес, информираха от администрацията на кмета. 

 

Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата 

 

 Мобилният пункт ще се движи по график и всеки работен ден ще бъде позициониран 

на различни точки в нашия град. 

 

В първия ден от своя обход, пунктът ще бе позициониран от 10:00 до 13:00 часа в кв. 

"Радецки", а от 14:00 до 18:00 часа в кв. "Недевци". 

 

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

 

 Пълният график и точките по трасето на Мобилния пункт може да видите ОТТУК. 

 

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, 

метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба 

уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: В деня без пластмасови торбички: С какво на о-в "Св. Анастасия" заместиха 

изкуствените отпадъци? 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-

%D1%81%D0%B2-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

2%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2174555
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2174555
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2019/07/03/255784/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
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Текст: Той е предпочитана дестинация за много туристи 

 

В Световния ден без пластмасови торбички се отправяме към един от малкото 

български острови в Черно море. Още в началото на юни беше обявено, че 

туристическото място забранява използването на всякакви пластмасови изделия. 

 

Островът е с площ от около 20 декара и е предпочитана дестинация за много туристи. 

Повечето от тях са чужденци. Има и няколко заведения. Това, което прави впечатление 

е, че употребата на пластмасови изделия е ограничено почти до 100%. Вместо това се 

използват хартиени такива. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Жан Пол Готие: Произвеждаме „смешни“ модни отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/zhan-pol-gotie-proizvezhdame-smeshni-

modni-otpadyci-2174692 
 

 
 

Текст: Френският дизайнер Жан Пол Готие заяви, че големите модни марки вредят на 

планетата като произвеждат "твърде много колекции с твърде много дрехи". 

 

Той каза, че компаниите трябва да спрат да участват в "състезанието" кой ще направи 

най-много дрехи. 

 

И модна къща „Прада“ се отказва от животинските кожи 

 

"Големите компании правят все повече колекции, нови колекции ... с голямо 

количество дрехи. Абсолютно смешно." 

 

Вижте цялата колекция на Жан Пол Готие в снимки в галерията тук 

 

 Готие, един от най-влиятелните дизайнери в света, с над 40-годишна кариера, говори 

от позицията на човек, който познава света на модата. 

 

Усещане за Япония, морска пяна и вълни: Жан Пол Готие в Париж (СНИМКИ/ВИДЕО) 

 

https://dariknews.bg/novini/liubopitno/zhan-pol-gotie-proizvezhdame-smeshni-modni-otpadyci-2174692
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/zhan-pol-gotie-proizvezhdame-smeshni-modni-otpadyci-2174692


 

WWW.BAR-BG.ORG I 6 

 

 "Това не е въпрос на мислене за това, от какво се нуждаят хората. Мисли се кой да 

бъде по-голям", добави той пред Би Би Си. „Всичко е само въпрос на власт и политика. 

  

Твърде много компании произвеждат дрехи, които не се носят, а са по-скоро 

реклама“, каза той. 

 

Готие стана известен като "ужасното дете" на модата, заради дръзки проекти като 

позорния сутиен на Мадона и саронга, носен от Дейвид Бекъм. 

  

Източник: Topnovini.bg 

 
Заглавие: Установиха незаконен пункт за метални отпадъци в Силистренско 

 

Линк: https://convert.topnovini.bg/r/silistra/819122-ustanoviha-nezakonen-punkt-za-

metalni-otpadatsi-v-silistrensko 
 

 

Текст: Незаконен пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали е 

установен от полицията в силистренското село село Бабук, съобщиха от Областната 

дирекця на МВР. Това е станало при проверка, извършена вчера след подаден сигнал.  

 

В двора на частен имот били установени каруца, натоварена с черни метали, кантар 

и голямо количество депонирани други метални отпадъци. За извършване на търговска 

дейност без лиценз са заподозрени двама от обитателите на имота. Но изясняването 

на случая продължава. 
 

 

 

https://convert.topnovini.bg/r/silistra/819122-ustanoviha-nezakonen-punkt-za-metalni-otpadatsi-v-silistrensko
https://convert.topnovini.bg/r/silistra/819122-ustanoviha-nezakonen-punkt-za-metalni-otpadatsi-v-silistrensko

