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Източник: Дневник 

 

Заглавие: Нено Димов: В ЕС се горят много повече отпадъци отколкото в България 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/29/3969793_neno_dimov_v_es_se_goriat_mn

ogo_poveche_otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Горенето на отпадъци е утвърдена европейска практика и даже България 

изостава от нея като изгаря едва 3% от отпадъците при средно 28% за Европейския 

съюз. Това обяви в ефира на "Канал 3" министърът на околната среда и водите Нено 

Димов. Допълни, че България трябва да достигне до поне 25% изгаряне на отпадъци. 

 

Посочи все пак, че не всяка централа е пригодена да изгаря отпадъци. 

 

В отговор на въпрос съобщи, че в понеделник е срокът, в който трябва да са готови 

резултатите от проверакта, разпоредена от прокуратурата в няколко теца след 

протест на жители на Перник. Още в началото на проверката бе установено, че в ТЕЦ-

Република в Перник и в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово, и двата на бизнесмена Христо Ковачки, 

се изгарят отпадъци, за които инсталациите нямат издадено разрешение. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Кампания за събиране на опасни битови отпадъци ще се проведе във 

Велико Търново на 2 и 3 октомври 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/kampaniia-za-sybirane-na-opasni-bitovi-

otpadyci-shte-se-provede-vyv-veliko-tyrnovo-na-2-i-3-oktomvri-2189925 

 

 
 

Текст: В изпълнение на стриктните си екологични ангажименти Община Велико 

Търново, съвместно с фирма „Балбок инженеринг“ организира на 2 и 3 октомври за 

времето от 10.00 до 16.00 ч. два мобилни пункта, в които ще се събират опасни битови 

отпадъци. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. 

 

Пунктовете ще бъдат ситуирани традиционно в близост до микро пазар в кв. Бузлуджа“ 

и на ул. „Симеон Велики“ срещу мол „Велико Търново“. 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/29/3969793_neno_dimov_v_es_se_goriat_mnogo_poveche_otpaduci/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/29/3969793_neno_dimov_v_es_se_goriat_mnogo_poveche_otpaduci/
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/kampaniia-za-sybirane-na-opasni-bitovi-otpadyci-shte-se-provede-vyv-veliko-tyrnovo-na-2-i-3-oktomvri-2189925
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/kampaniia-za-sybirane-na-opasni-bitovi-otpadyci-shte-se-provede-vyv-veliko-tyrnovo-na-2-i-3-oktomvri-2189925
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Лекарства с изтекъл срок на годност, автомобилни гуми, битови химически 

препарати, бои, разредители, излезли от употреба автомобилни гуми, 

флуорисцентни тръби, пестициди, бои, лепила, живачни термометри, негодни за 

употреба батерии и акумулатори ще бъдат събирани в двата пункта. 

 

Високата гражданска активност и екологична отговорност на гражданите на Велико 

Търново в предходни кампании бе отчетена като рекордна за мащабите на града. Тя 

спомага изключително много за опазване на градската и околна среда на Старата 

столица. 

 

Предадените опасни битови отпадъци ще бъдат обезопасени и преработени от 

лицензирана и специализирана в тези дейности фирма „Балбок инженеринг“. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Подмяната на кофите за отпадъци в Бургас е процес, който ще отнеме 

време 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/podmjanata-na-kofite-za-otpadyci-v-burgas-e-

proces-kojto-shte-otneme-vreme-news_1380556.html 

 

 
 

Текст: Такива гледки могат да се видят в Бургас заради подмяната на контейнерите за 

боклук в града. 

 

От месец септември новата фирма, която спечели обществената поръчка на 

община Бургас, започна процеса по подмяната на контейнерите. Това е „Нелсен - 

чистота" ЕООД, която в продължение на пет години ще обслужва община Бургас. 

Дружеството спечели обществена поръчка на стойност 65 250 000 лева. По 

информация на Actualno.com, все още Консорциум „Титан-Бургас" се занимава с 

почистването, заради технологичното време, което е нужно за смяната на едната 

фирма с другата. Поетапната подмяна на казаните за боклук с нови вече започна. 

Едни от първите, които получиха новата придобивка са жителите на комплекс „Меден 

рудник“. В началото, някои от тях имаха затруднения, заради липсата на надписи, кой 

контейнер за какви отпадъци служи. По-късно от общината поставиха разяснителни 

стикери. От тях става ясно, че има предмети, които са забранени за изхвърляне като 

дрехи, строителни материали, опасни течности и други. 

 

В друга част на Бургас, комплекс „Лазур“, граждани сигнализираха, че на определени 

места, кофите за боклук са изчезнали. Там има подземни казани, които могат да се 

използват по предназначение. Отворите на някои от тях, обаче са малки и това 

затруднява хората. Actualno.com потърси за коментар и подробности по процеса на 

подмяна на контейнерите за смет, представители на дирекция “Околна среда” към 

община Бургас. Очаквайте отговори на поставените въпроси в следващ репортаж. 

https://www.actualno.com/burgas/podmjanata-na-kofite-za-otpadyci-v-burgas-e-proces-kojto-shte-otneme-vreme-news_1380556.html
https://www.actualno.com/burgas/podmjanata-na-kofite-za-otpadyci-v-burgas-e-proces-kojto-shte-otneme-vreme-news_1380556.html
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Източник: Аз чета 

 

Заглавие: „Стара хартия за нова книга“ събра над 59 тона хартия за рециклиране 

 

Линк: https://azcheta.com/stara-hartiya-za-nova-kniga-sabra-nad-59-tona-hartiya-za-

retsiklirane/ 

 

 
 

Текст: 59,2 тона хартия са били предадени за рециклиране в рамките на тазгодишното 

издание на националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“, която се 

провежда с медийното партньорство на „Аз чета“. 

 

Общо 10 688 деца от 5 български града – Бургас, Хасково, София, Русе и Велико 

Търново са се включили в инициативата и заедно са спасили от изсичане 770 дървета, 

а в замяна са получили 13 350 нови книги. Сред тях бяха двете специални издания на 

„ЕКОПАК България“ „Грийн тийн“ и „Ти можеш да спасиш планетата“, както и 

поредицата на издателство „ФЮТ“ „Детективите Агата и Лари“ – литературните 

талисмани на тазгодишната инициатива. 

 

1200 малчугани от Бургас поставиха началото на „Стара хартия за нова книга“ 2019 

със 7,4 тона хартия за рециклиране, 96 спасени дървета и 1550 нови книжки. 

Безпрецедентен брой участници се включиха кампанията в Хасково. 1325 малчугани 

от града събраха 7,6 тона стара хартия, спасиха от изсичане 99 дървета и бяха 

възнаградени с 1620 книги. Децата на София поставиха най-големия рекорд на 

„Стара хартия за нова книга“ за седемте издания на кампанията до момента. Точно 

на 15 септември пред Книжен център „Гринуич“ 4073 малки екоентусиасти предадоха 

внушителните 22,4 тона хартия за рециклиране, а в замяна малчуганите получиха над 

5000 нови книжки. 

 

На 28 септември 2720 деца от Русе събраха рекордните за дунавския град 14,3 тона 

хартия за рециклиране и така спасиха от изсичане 186 дървета. В замяна малчуганите 

получиха 3180 нови книги. На 29 септември във Велико Търново в акцията се включиха 

1370 деца. На пунктовете в парк Марно поле те предадоха 7,5 тона хартия за 

рециклиране, спасиха от изсичане 98 дървета и получиха над 2000 нови книги. 

 

За седемте години в кампанията са се включили общо 48 228 малки участници, които 

с помощта на своите родители са събрали 254,7 тона хартия за рециклиране. Така те 

са спасили от изсичане 3311 дървета, а в замяна са получили 55 820 нови книги. 

Следващото издание на кампанията ще се проведе през септември 2020 г. 

 

Източник: Razgrad news 

 

https://azcheta.com/stara-hartiya-za-nova-kniga-sabra-nad-59-tona-hartiya-za-retsiklirane/
https://azcheta.com/stara-hartiya-za-nova-kniga-sabra-nad-59-tona-hartiya-za-retsiklirane/
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Заглавие: Общо 1,25 тона пластмасови капачки за рециклиране предадоха жителите 

на Община Разград 

 

Линк: https://razgradnews.net/2019/09/30/obshto-1-25-tona-plastmasovi-kapachki-za-

retsiklirane-predadoha-zhitelite-na-obshtina-razgrad 
 

 
 

Текст: На 28 септември във Варна Община Разград предаде за втори път капачки, част 

от кампанията „Аз Вярвам и Помагам“. Над 1,25 тона бяха събраните капачки този път 

от разградчани. Те бяха предадени от служители на ОП „Ремонтстрой“ и Свилен 

Иванов – представител за Разград в най-голямата благотворителна кампания за 

събиране на капачки в морската столица. По време на второто масово предаване 

на капачки във Варна бяха събрани общо 27 тона. 

 

Ще припомним, че ненужните пластмасови капачки се събират и предават за 

рециклиране. С получените парични средства ще се закупи медицинска апаратура 

в помощ на новородени. 

 

Кампанията продължава. Съоръжението за капачки продължава да се пълни от 

жителите на Разград. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Мъж пострада при избухване на граната в пункт за изкупуване на метали в 

Разлог 

 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101173019/maj-postrada-pri-izbuhvane-na-

granata-v-punkt-za-izkupuvane-na-metali-v-razlog 
 

 
 

Текст: В тежко състояние в болницата в Благоевград е настанен  работникът, който 

днес пострада след взрив на граната в пункт за изкупуване на цветни метали в Разлог. 

Мъжът е транспортиран с медицински авjотомобил и е претърпял хирургическа 

интервениция на крака и други манипулации. 

 

Инцидентът стана по-рано днес, когато при разчистване граната е гръмнала в пункта. 

Веднага на място са извикани полиция и медицински екипи, впоследствие в пункта 

пристигна и екип на ДОТИ от София. 

 

https://razgradnews.net/2019/09/30/obshto-1-25-tona-plastmasovi-kapachki-za-retsiklirane-predadoha-zhitelite-na-obshtina-razgrad
https://razgradnews.net/2019/09/30/obshto-1-25-tona-plastmasovi-kapachki-za-retsiklirane-predadoha-zhitelite-na-obshtina-razgrad
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101173019/maj-postrada-pri-izbuhvane-na-granata-v-punkt-za-izkupuvane-na-metali-v-razlog
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101173019/maj-postrada-pri-izbuhvane-na-granata-v-punkt-za-izkupuvane-na-metali-v-razlog
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Засега няма официална информация за произхода на гранатата, а инспектори от 

Инспекцията по труда в Благоевград проверяват документацията на фирмата - 

трудови договори, извършени инструктажи и др. 

 

За по-малко от месец това е вторият случай с намерена граната в Разлог. В началото 

на септември в Историческия музей при разчистване на хранилище, където са 

съхранявани различни материали, директорът на музея Христина Манова намери 

ръчна граната. И тогава незабавно на мястото бе извикан екип на ДОТИ, който 

обезвреди гранатата, като при този случай нямаше взрив или ранени хора. 

 

От полицията продължават работата по случая с ранения днес работник, 

информирана е и Районната прокуратура Разлог. 

 


