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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Двойно повече места бяха почистени в тазгодишната кампания „Да 

изчистим България заедно!“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/dvojno-poveche-mesta-byaha-pochisteni-

v-tazgodishnata-kampaniya-da-izchistim-bulgariya-zaedno/ 
 

 
 

Текст: Почти двойно повече места бяха почистени от доброволците в тазгодишното 

издание на кампанията на бТВ „Да изчистим България заедно!“ на 14-ти септември. От 

5165 замърсени терена бяха събрани 4338 тона отпадъци, което е приблизително 

същото количество като през м.г.,  сочат окончателните данни от тазгодишната 

кампания, на която Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е основен 

партньор. През 2018 г. количествата бяха 4123,32 тона от общо 2869 замърсени терена. 

 

Изчисленията показват, че от всяко почистено място са извозени приблизително 800 

килограма отпадъци. За сравнение - през 2018 г. към Регионалните системи за 

управление на отпадъците са били извозени по тон и половина от почистено място, 

което показва тенденция за намаляване на отпадъците. 

 

В рамките на кампанията МОСВ осигури безплатен достъп до Регионалните системи 

за управление на отпадъците, където се извозваха събраните количества за 

сепариране и/или депониране. В деня на почистването общините бяха освободени 

от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат 

насърчени да организират почистването на своята територия. 

 

С финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) тази година бяха осигурени 40 хил. чувала и 

40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба.  За областните управи бяха 

осигурени бонове за гориво, с които беше обезпечено извозването на отпадъците. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: 62 чувала с отпадъци са събрани на територията на НП „Пирин“ 

 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101166504 
 

https://www.moew.government.bg/bg/dvojno-poveche-mesta-byaha-pochisteni-v-tazgodishnata-kampaniya-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
https://www.moew.government.bg/bg/dvojno-poveche-mesta-byaha-pochisteni-v-tazgodishnata-kampaniya-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101166504
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Текст: За поредна година Дирекция „Национален парк Пирин“ се включи в 

националната кампания „Да изчистим България заедно“, като организира почистване 

на защитената територия. На 13 септември паркови служители и членове на клуб 

„Пирински стражи“ почистиха туристическите пътеки от хижа Вихрен до Муратово 

езеро и Рибно езеро. Събраните отпадъци бяха по-малко от очакваните. На 14 

септември експерти и охранители от дирекцията на “Национален парк Пирин” 

излязоха, за да почистят подходите към защитената територия. Към почистващите в 

Парков участък „Вихрен“ се присъедини и Мирослав Калугеров – директор дирекция 

„Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Желание да участват в 

почистването изявиха и около 70 доброволци – туристи, любители на планината. На 

територията на петте паркови района бяха почистени местностите Бетолово, 

Пещерата, Буката, Изворите, Тодорова орница, пътеката „Ролбан”, района около х. 

„Безбог” и водохващането на река Мозговица. Събрани са около 62 чувала с отпадъци 

– следи от човешкото присъствие сред природата. “Отпадъците – в раницата!” – това 

е успешното решение, около което се обединиха участниците в кампанията. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Ел. тротинетките са по-вредни от градския транспорт 

 

Линк: https://fakti.bg/technozone/409604-el-trotinetkite-sa-po-vredni-ot-gradskia-transport 

  

 
 

Текст: Групa учeни oт унивeрcитeтa в Ceвeрнa Кaрoлинa нaпрaвихa прoучвaнe и 

дoкaзaхa, чe кaтo ce взeмe прeдвид зaмърcявaнeтo, кoeтo cъпътcтвa прoизвoдcтвoтo и 

рaзпрocтрaнeниeтo нa eлeктричecки cкутeри, тe ca дocтa пo-мaлкo eкoлoгични oт 

вeлocипeдитe, oт oбщecтвeния трaнcпoрт и ocoбeнo oт пeшeхoдния. 

                                            

Учeнитe oтчитaт aтмocфeрнитe eмиcии нa въглeвoдoрoднo гoривo, кoeтo ce изгaря зa 

прoизвoдcтвoтo нa eлeктричecтвo, нeoбхoдимo зa зaрeждaнe нa cкутeрa, кaктo и 

въздeйcтвиeтo върху oкoлнaтa cрeдa oт мaтeриaлитe, изпoлзвaни при прoизвoдcтвoтo, 

трaнcпoртирaнeтo и мoнтaжa нa eлeктричecкитe cкутeри. Мeжду другoтo, 

кoличecтвoтo eлeктричecтвo, изпoлзвaнo зa прeзaрeждaнe нa cкутeрa, e нaй-мaлкaтa 

oт злинитe. 

                                                

„Мнoгo пo-врeднo зa oкoлнaтa cрeдa e прoизвoдcтвoтo нa мaтeриaли, oт кoитo e 

нaпрaвeнo прeвoзнoтo cрeдcтвo - мeтaли и плacтмaca. Тe причинявaт мнoгo пoвeчe 

щeти нa прирoдaтa, oткoлкoтo зaрeждaнeтo нa eлeктричecки cкутeр ”, кaзвa eдин oт 

https://fakti.bg/technozone/409604-el-trotinetkite-sa-po-vredni-ot-gradskia-transport
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aвтoритe нa изcлeдвaнeтo, Джeрeми Джoнcън. - Други врeдни пocлeдици ca cвързaни 

c трaнcпoртирaнeтo нa cкутeри дo нoщни cтaнции зa зaрeждaнe, тъй кaтo в пoвeчeтo 

гoлeми грaдoвe, къдeтo ce нaeмaт, cкутeри, кoитo ca нaпълнo изтoщeни, ce 

трaнcпoртирaт c кoлa. И тeзи кoли oтдeлят изгoрeли гaзoвe в aтмocфeрaтa. " 

                                               

Изcлeдoвaтeлитe ca cъcтaвили рeйтинг нa прeвoзнитe cрeдcтвa, пoкaзвaщи кoлкo 

врeдни ca зa oкoлнaтa cрeдa. Рaзбирa ce, нaй-лoшoтo e кaрaнeтo нa cтaндaртнa 

кoлa c ДВГ. Нo изпoлзвaнeтo нa eлeктричecки cкутeри, кaктo ce oкaзa, e пo-лoшo oт 

пътувaнeтo в aвтoбуc c виcoк пътничecки трaфик. Кaтo цялo рeзултaтитe пoкaзвaт, чe 

въпрeки чe cкутeритe мoгaт дa бъдaт eфeктивнo рeшeниe нa прoблeмa cъc 

зaдръcтвaниятa в грaдa, тe нe нaмaлявaт въздeйcтвиeтo нa грaдcкaтa трaнcпoртнa 

cиcтeмa върху oкoлнaтa cрeдa тoлкoвa, кoлкoтo ce oпитвaт дa cи прeдcтaвят 

прoизвoдитeлитe и кoмпaниитe, кoитo прeдлaгaт eлeктричecки cкутeри. 

 

Източник: Cross.bg 

 

Заглавие: 1000 доброволци на инициативата „Моят зелен град“ почистиха над 30 км 

крайбрежни зони 

 

Линк: http://www.cross.bg/bulgariya-koka-kola-zelen-1613308.html#.XX-vBX97lPY 

 

 
 

Текст: Доброволците в инициативата „Моят зелен град" почистиха над 30 км площ 

около водни басейни в 14 населени места в цялата страна. В 12-тото издание на „Моят 

зелен град" се включиха над 1 000 служители на Кока-Кола в България заедно със 

своите семейства и приятели. Инициативата бе организирана в подкрепа на 

предстоящия Световен ден за почистване и в партньорство с кампанията „Да изчистим 

България заедно". 

 

Доброволците събраха общо над 750 чувала с отпадъци, за да предпазят водните 

басейни на България от замърсяване. Най-голямата група от тях почисти територията 

около езерото Панчарево, реновира стадиона на с. Кокаляне и засади дървета и цветя 

в района. 

 

„Като водеща компания на българския пазар, нашата роля е да показваме добрите 

примери и практики за опазването на природата и ресурсите на страната. През 

последните години предприехме редица мерки за оптимизация на производствените 

ни процеси в тази посока. Увеличихме рециклирането на отпадъците в нашите 

производствени центрове с 24% и към 2018 г. този процент е 95%. За последните 7 

години намалихме използването на вода с 5%, което се равнява на 29 милиона литра 

вода годишно. Това количество е достатъчно за консумацията на 800 българи в 

рамките на 1 година." сподели Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола 

ХБК България. 

 

http://www.cross.bg/bulgariya-koka-kola-zelen-1613308.html#.XX-vBX97lPY
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Инициативата „Моят зелен град" се организира 12 поредни години от Кока-Кола в 

партньорство с Екопак България. През 2019 г. тя цели да популяризира ползата от 

разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. Кампанията е в подкрепа 

на глобалния ангажимент на системата на Кока-Кола за „Свят без отпадъци", чиято цел 

е до 2030 г. да бъдат събирани и рециклирани същото количество опаковки за 

еднократна употреба, каквото е реализирано на пазара от компанията. 

 

„Като част от ангажимента ни, освен да съберем еквивалента на произведените от 

нас РЕТ бутилки и кенове, работим активно да направим всички други видове опаковки 

в портфолиото ни 100% рециклируеми, както и да вложим обратно минимум 50% 

рециклирани материали за тяхното производство. Най-голямата ни амбиция е да 

вдъхновим повече хора да повярват в разделното събиране на отпадъците и така да 

спомогнат за увеличаването на количеството рециклирани такива. Силно вярваме в 

кръговата икономика, в която материалите се използват многократно, а пластмасата, 

стъклото и алуминият позволяват това. Вярваме силно, че това е напълно възможно в 

България и ще работим активно в тази посока," допълни Евелин Де Лирснайдер, 

изпълнителен директор на Кока-Кола България. 

 

Тази година кампанията „Моят зелен град" вече преобрази 10 спирки от градския 

транспорт в София, в които бяха вградени специални контейнери за разделно 

събиране на пластмасови отпадъци. С количествения еквивалент на събраната 

пластмаса ще бъдат произведени първите в България 3D принтирани пейки от 

рециклирана пластмаса, които ще бъдат поставени в един от централните паркове в 

града. 

 

Източник: Sinoptik.bg 

 

Заглавие: Помните ли приказката "Сливи за смет"  

 

Филипинско село я променя на "ориз за пластмаса" 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/pomnite-li-prikazkata-slivi-za-smet-3410 

 

 
 

Текст: Жителите на село, близо до филипинската столица Манила, са насърчавани 

да събират пластмасовите отпадъци в района, срещу които получават ориз, 

информират световните медии.  

 

Страната е един от най-големите замърсители с пластмаса в света, а 1/5 от 

населението живее под границата на бедност с по-малко от 241 долара на човек на 

месец. 

  

Сега всеки, който предаде 2 кг пластмасови отпадъци, получава в замяна 1 кг ориз, 

който е основната храна за филипинците. 

https://www.sinoptik.bg/news/pomnite-li-prikazkata-slivi-za-smet-3410
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Килограм ориз струва 0,70 долара, което е скъпо за бедните хора, затова събирането 

на пластмаса се радва на голяма популярност. 

  

Само за месец август жителите на селото са предали повече от 213 кг пластмасови 

отпадъци, районът е станал малко по-чист, а жителите му – по-сити. 

 


