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Източник: Хасково 

 
Заглавие: Над 80 деца с украси от отпадъци за Деня на Земята 

 

Линк:https://haskovo.info/126596/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-80-

%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD/ 

 

 
 

Текст:  Над 80 деца от Хасково и региона са се включили в дистанционната инициатива 

на РИОСВ за изработване на Великденска украса от отпадъчни материали по повод 

Деня на Земята – 22 април, съобщават от Екоинспекцията. 

 

Децата са от ДГ „Пролет“ – Харманли, ДГ „Звездица“ – Димитровград, Обединени 

ученически общежития – Хасково, СУ „Христо Ботев“ – село Караманци, ОУ „Кирил и 

Методий“ – село Конуш, ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково, СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ – Хасково и др. Те са изработили украсата по домовете си. За своите 

уникални творби, децата са използвали различни отпадъчни материали от бита, като 

стъклени и пластмасови бутилки, хартия, найлонови торбички, консервни кутии, 

опаковки и др. Грамота за най-активно участие в инициативата са получили децата от 

ДГ „Пролет“ – Харманли. 

 

Целта на инициативата е децата да предадат живот на част от отпадъците около себе 

си, като ги превърнат в красиви сувенири и така да направят своята малка крачка към 

по-чиста околна среда в грижа за планетата Земя. Много деца, ученици и учители са 

изпратили и свои послания за Деня на Земята чрез стихове, разкази и рисунки. 

 

Същевременно през седмицата преди Деня на Земята в групата „Екоклуб – Приятели 

на природата“ към фейсбук страницата „Приятели на природата“, предназначена за 

ученици, учители и доброволци с интерес към екологията и опазването на природата, 

са били проведени 7 онлайн урока-презентации с екологична насоченост. 

 

Продължава и приемът на фотографии за участие в Регионалния ученически 

фотоконкурс „Аз снимам природата“, по повод Деня на околната среда – 5 юни. За 

победителите са предвидени грамоти и предметни награди. Снимките се публикуват 

във фейсбук страницата по реда на получаването им, където ще се избере 

отличеният за наградата на публиката. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Кафене в Хонконг постига нулеви отпадъци от храни и опаковки 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/14/4054289_kak_da_izhvurliame_bezopasno_predpaznite_maski_i/
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Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/kafene-v-honkong-postiga-nulevi-otpadyci-ot-

hrani-i-opakovki-197786 

 

 
 

Текст:  Кафене в Хонконг се опитва да се пребори с все по-острия проблем на града 

с боклука, като напитките и храните се сервират в напълно разградими опаковки, 

които могат след това да се използват за наторяване, информира Ройтерс. 

 

Днес се отбелязва Денят на Земята. С екосъобразния си бизнесмодел кафене 

"МАНА!" се опитва да привлече още по-силно вниманието към опазването на околната 

среда и да намали възможно най-много отпадъците, озоваващи се на бунищата на 

града. 

 

Бобси Гая, 55-годишният собственик на заведението, определя като решаващ успех 

това, че от миналата година всички опаковки, които използва, са био-разградими. 

Хонконг изхвърля над 3500 тона храни всяка година и огромно количество от опаковки 

от тях залива трите му бунища. Властите разширяват площта им, но се очаква 

сметищата да достигнат максималния си капацитет след десетина години. 

 

Готовата храна за вкъщи, най-често в пластмасови кутии, винаги е била популярна в 

бившата британска колония заради стотиците хиляди тесни апартаменти с 

миниатюрни кухни или изобщо без нея. 

 

Ресторантите в Хонконг като цяло да продължават да работят въпреки кризата с 

коронавируса, но заведенията, предлагащи храна за вкъщи, набраха още по-голяма 

популярност, тъй като хората се въздържат да се хранят навън. За това допринасят и 

действащите ограничения, които забраняват събиране на повече от четирима души. 

 

Роденият в Бейрут Гая, който работи в сектора на еко-модата в Банкок, преди да се 

пресели в Хонконг през 1992 г., открива "МАНА!" през 2011-та. Високите разходи са 

съществена пречка, която може да откаже много ресторанти да бъдат еко-

съобразни, разказва предприемачът. Той оценява, че използва около 5-10 процента от 

приходите си, за да гарантира, че кафенето работи с нулеви отпадъци. 

 

Допълнителната инвестиция си струва, убеден е той. Промяната идва със засилването 

на вниманието към екологичните проблеми, особени при по-младото поколение. 

 

Клиентите на заведението, изпълнено с растения и декорирано с леки дървени панели 

по стените и възглавнички по пода, изхвърлят остатъците от храната си и опаковките в 

контейнер в кафенето. Отпадъците се събират и преминават през система за 

компостиране, която за около два месеца ги превръща в тор. 

"Така отново отглеждаме храната ви и всичко се завърта", разказва Гая. 

 

Източник: News.bg 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/kafene-v-honkong-postiga-nulevi-otpadyci-ot-hrani-i-opakovki-197786
https://www.monitor.bg/bg/a/view/kafene-v-honkong-postiga-nulevi-otpadyci-ot-hrani-i-opakovki-197786
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Заглавие: Установиха незаконно горене на отпадъци в промишлената зона в Русе 

 

Линк: https://news.bg/regions/ustanoviha-nezakonno-gorene-na-otpadatsi-v-

promishlenata-zona-v-ruse.html 
 

 
 

Текст: Установиха незаконно горене на отпадъци в Русе, съобщава БНТ. 

 

В района на Западната промишлена зона в града са горели големи количества 

излезли от употреба автомобилни гуми. 

 

От РИОСВ са извършили проверка на място, при която са установили изхвърлени 

отпадъци на три места на територията на бившия консервен комбинат "Дунавия". Два 

противопожарни екипа са потушили огнището. 

 

Огнеборците открили и разхвърляни битови отпадъци, облицовъчни материали, а 

също брони и седалки от разглобени леки автомобили. 

 

От РИОСВ - Русе ще дадат предписание на собственика на имота - "Дунавия АД" в 

несъстоятелност - да почисти отпадъците. 

 

От екоинспекцията напомнят, че изхвърлянето и изгарянето на отпадъци е забранено 

от закона, като наказанието за физически лица е глоби от 300 до 1 000 лева, а за 

юридически - от 1 400 до 4 000 лв. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Жители на село Груево притеснени заради площадка за пластмасови 

отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/regions/zhiteli-na-selo-gruevo-pritesneni-zaradi-ploshtadka-za-

plastmasovi-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: В момчилградското село Груево се породи напрежение сред хората, заради 

намерението на хасковска фирма да строи площадка за съхранение на 

пластмасови отпадъци, съобщи БНР. 

 

https://news.bg/regions/ustanoviha-nezakonno-gorene-na-otpadatsi-v-promishlenata-zona-v-ruse.html
https://news.bg/regions/ustanoviha-nezakonno-gorene-na-otpadatsi-v-promishlenata-zona-v-ruse.html
https://news.bg/regions/zhiteli-na-selo-gruevo-pritesneni-zaradi-ploshtadka-za-plastmasovi-otpadatsi.html
https://news.bg/regions/zhiteli-na-selo-gruevo-pritesneni-zaradi-ploshtadka-za-plastmasovi-otpadatsi.html
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Кметът на село Груево Ахмед Сеидахмед обяснява, че хората са притеснени, заради 

вероятността селото да се превърне в сметище. 

 

По думите му хората не знаят какви пластмасови отпадъци ще се изхвърлят и не вярват, 

че отпадъците ще бъдат съхранявани временно. 

 

Стартирали сме подписка, хората не са съгласни, не искат сметище в района на 

селото, допълва кметът. 

 

Фирмата инвеститор е регистрирана в края на миналата година и капиталът с който 

разполага, според търговския регистър е 100 лв. 

 

В инвестиционното намерение, изпратено до РИОСВ Хасково пише, че площадката 

ще бъде за съхранение на пластмасови отпадъци, които ще пристигат от България и 

страни от ЕС. Дейността щяла да представлява временно съхранение на отпадъците 

и извозването им до пререботваща фирма в Кърджали. 

 

"Площадката се намира на спирка Джебел преди село Груево и е бивша асфалтова 

база на ПКС Кърджали, собственост на "Строителство и ремонт" Кърджали", пояснява 

Севдалин Огнянов, директор на Дирекция Устройство на територията, кадастър и 

регулация в община Момчилград. 

 

Базата била неработеща и неизползваема от близо 20 години. 

 

Площта на имота е 15 000 квадратни метра, като в момента капацитетът позволява 

съхранение на до 5000 тона отпадъци. Предвидено е обаче той да се увеличи от 50 000 

до 250 000 тона. 

 

 


