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Източник: Дарик 

 
Заглавие: Над 350 габровци участваха в информационните дни за управление на 

отпадъците 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/nad-350-gabrovci-uchastvaha-v-

informacionnite-dni-za-upravlenie-na-otpadycite-2193686 

 

 
 

Текст: В началото на седмицата Община Габрово проведе информационни дни за 

управление на отпадъците, съобщиха от пресцентъра на Общината. Кампанията се 

състоя в два поредни дни в две градски локации - спортна зала „Орловец“ и кв. 

"Колелото", срещу медицински център „Хипократ“. 

 

Местата и датите не бяха избрани случайно. Те предшестваха разполагането на пункт 

за приемане на опасни отпадъци от домакинствата, чийто резултати очакваме с 

издаването на протокол от лицензираната фирма, която осъществи събирането на 

този тип отпадъци. 

 

В рамките на двата информационни дни шатрата на Община Габрово бе посетена 

от над 350 човека, а екипът, провеждащ кампанията, разясни на габровци 

изискванията за разумно предаване на отпадъци. 

 

Бяха раздадени множество информационни материали, а като резултат се отчита, че 

габровци са запознати с принципите за разделно събиране на битовите отпадъци и 

повечето от тях спазват правилата за разделяне на материалите.  

 

Особено внимание бе отделено на възможностите за безплатно предаване на 

излезли от употреба уреди, строителни, едрогабаритни и едри растителни отпадъци. 

    

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Община Благоевград организира кампания за събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/10/26/2712340/obshtina-blagoevgrad-

organizira-kampaniya-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi-ot-domakinstvata.html 
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Текст: Общината организира кампания за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата. Тя ще е в рамките два дни - 29 и 30 октомври. Това съобщиха от 

пресцентъра на Община Благоевград. За целта ще има мобилен пункт за извозване 

на отпадъци. Безплатно ще се приемат живачни термометри, ампули и живак, лакове 

и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени 

опаковки, негодни препарати за растителна защита, лекарства с изтекъл срок на 

годност. 

 

Мобилният пункт за приемане на опасните отпадъци от бита ще бъде разположен на 

паркинга на ул. „Скаптопара“ №1 от 10.00 до 12.30 часа на 29 октомври. От 13.30 до 

16.00 часа на същата дата ще се приемат отпадъци в кв. „Грамада“, на паркинга пред 

магазин „Аско Деница“.  

 

На 30 октомври от 10.00 часа до 12.30 часа това ще става на паркинга на ул. „Свобода“ 

и ул. „Симеон Радев“. От 13.00 часа до 16.00 часа мобилният пункт ще се намира в 

ж.к. „Струмско“, на уширението на улица „Битоля“ срещу магазин „Звезден рай“. 

Целта на кампанията е жителите на община Благоевград да бъдат улеснени в 

предаването на опасните отпадъци, а околната среда да бъде защитена от вредното 

влияние на въпросните отпадъци. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Деца майсторят насекоми от отпадъци 

 

Линк: https://marica.bg/plovdiv/gradat/deca-maystorqt-nasekomi-ot-otpadaci 

 

 
 

Текст: Крайречната алея на бул. "Марица юг“ се превърна в един истински арт център 

за няколко часа, а малчуганите с ентусиазъм творяха своите животинки и рисуваха 

най-различни картини. 

 

Къщичка за пеперуда от кибритена кутийка измайстори 5-годишната Денислава на 

брега на Марица. И след това я боядиса – с разноцветни лакове. А за да има и кои да 

живее в нея – тя побърза да направи пеперуда. „Направих я с клечка от кибрит, с тиксо 

и опаковка от бонбон“, обясни Денислава. Това беше част от детска работилница, в 

която малчуганите изработваха любимото си насекомо от подръчни материали и 

отпадъци.  

 

Скулпторът Матиас Гарф от Германия им показа как в няколко стъпки опаковката от 

бонбон се превръща в пеперуда, а корковата тапа в бръмбар. „Околко реката 

намерихме и капачки от бира, които също оползотворихме в направата на насекоми. 

Важно е децата да знаят, че когато си изядат бобнбона например, вместо да го 

изхвърлят могат да направят нещо красиво, с което да се забавляват“, обясни  Матиас 
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Гарф. По този начин децата се научавали не само да не изхвърлят отпадъците си 

безразборно, но и се превръщали в едни малки природолюбители.  

 

Освен това малчуганите се учиха да рисуват и една от най- причудливите форми в 

природата – фрактала. Това е геометричен обект, който е изцяло начупен. „Децата 

оцветяват с такива цветове рисунките си, каквито са им емоциите. Ако са тъжни те ще 

използват тъмни цветове“, подчерта Ивана Мали Вукелич, която се занимава с арт 

терапия и е от Нови Сад. 

 

Докато Никол избра да нарисува ботуш, обагрен с червени и сини шарки, то Лора 

заложи на синьо-зелена пеперуда. Най-нестандартната рисунка беше на Антон. 

„Това е скелет на амигос. Ще изплзвам различни цветове – жълто, розово, черно, 

кафяво, сиво и златисто. Много обичам да рисувам. Обичам и да гледам как някои 

рисува и после аз да го направя същото“, обясни Антон. 

 

Източник: Европа 

 

Заглавие: Продукти с нулев отпадък на първия био базар в столицата 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2019/10/produkti-s-nulev-otpadak-na-parviya-bio-

bazar-v-stolitsata/ 

 

 
 

Текст: Чистият и природосъобразен начин на живот се е превърнал в мода за повечето 

хора. Био продуктите инициират с природата и са бъдещето от което се нуждаем. 

Първият у нас био базар възниква с идеята да помогне на повече хора да се запознаят 

с био продуктите и ефекта който имат. 

 

Неправителствената организация „Нулев отпадък“ ни показва и начините как да 

живеем без да вредим на природата и същевременно здравословно. На био базара 

те демонстрираха как да си направим сами вкъщи торбичка за многократна 

употреба. 

 

На био базара бяха представени и старинни керамични съдове, които също са с 

нулев отпадък. 

 

От организация „Нулев отпадък“ призовават да бъдем устойчиви към промяна на 

навиците си и да живеем с нулев отпадък, показвайки, че ни е грижа за природата. По 

данни на Евростат от 2016 година за рециклиране на стъклени и пластмасови 

отпадъци България се нарежда на четвърто място в Европейския съюз. 
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