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Източник: БНР 

 

Заглавие: Книги за смет ще раздават през уикенда 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101298164 

 

 
 

Текст: Необичайната обстановка през последните месеци няма да попречи на 

най-обичаната екологична кампания в страната да се проведе. Организаторите 

от издателство Smart Books и фондация Credo Bonum обявяват осмото издание на 

„Книги за смет“, което ще се случи още следващия уикенд в градовете Бургас, 

Велико Търново и Варна. За седма поред година Община Бургас е партньор на 

кампанията. 

 

Във Варна  кампанията ще се проведе на 28 юни от 10 до 13 часа  

 

Всеки, желаещ да се включи в „Книги за смет“, може да донесе килограм годна 

за рециклиране пластмаса, като в замяна ще получи книга. Във всеки град 

събитието ще започне в 10:00 часа и ще продължи до 13:00 часа. 

https://bnr.bg/varna/post/101298164


 

При провеждането на кампанията ще бъдат спазени всички епидемиологични 

разпоредби. Участниците ще бъдат помолени да спазват разстояние от 1.5 м 

между себе си на опашките за предаване на пластмасата и получаване на 

книги. Носенето на маски е препоръчително, но не задължително, тъй като 

инициативата се провежда на открито. 

 

По регламент срещу всеки килограм предадени пластмасови отпадъци 

участниците в инициативата ще могат да получат книгa по избор. Тази година 

фокусът е върху творби, по които са направени филми: „Доктор Дулитъл“, 

„Дивото зове“, „Анн от фермата „Грийн Гейбълс“, „Война на световете“, 

„Министерство на времето“, „Колекционерът на изгубени неща“, „Ловът“, 

„Любими стихчета за България“, „Малкият принц“ и др. 

 

За рециклиране ще бъдат приемани само пластмасови отпадъци, почистени от 

хранителни или други остатъци, годни за рециклиране, събрани по възможно 

най-компактен начин – найлонови торби, туби и шишета от течности, препарати, 

пластмасови капачки, тарелки и т.н. 

 

От първото издание на „Книги за смет“ през 2013 г. досега в резултат на 

кампанията у нас са рециклирани над 60 тона пластмасови отпадъци и са 

раздадени десетки хиляди книги. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: И институции в Кърджали се обявиха срещу изграждането на 

площадка за съхранение на пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101298690/i-institucii-v-kardjali-se-obaviha-sreshtu-

izgrajdaneto-na-ploshtadka-za-sahranenie-na-plastmasovi-otpadaci 

 

 
 

Текст: Няколко институции в Кърджали се обявиха срещу изграждането на 

площадка за съхранение на пластмасови отпадъци и тяхната преработка чрез 

изгаряне. Отрицателни становища до екоинспекцията в Хасково са изпратили 

Общината, Областната администрация и Регионалната здравна инспекция. 

Според тях изгарянето на пластмаса е източник на вредни емисии и застрашава 

живота на местните жители. Инвестиционното предложение е на частна фирма 

и предвижда площадката за отпадъци да бъде разположена в чертите на града 

на площ от над 3000 квадратни метра. Капацитетът на депото е до 50 000 тона 

годишно, като отпадъците ще се доставят от България и други страни в 

Европейския съюз. Срещу това намерение вече се обявиха в подписка над 2000 

души. 

 

Източник: БТА 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101298690/i-institucii-v-kardjali-se-obaviha-sreshtu-izgrajdaneto-na-ploshtadka-za-sahranenie-na-plastmasovi-otpadaci
https://bnr.bg/horizont/post/101298690/i-institucii-v-kardjali-se-obaviha-sreshtu-izgrajdaneto-na-ploshtadka-za-sahranenie-na-plastmasovi-otpadaci


Заглавие: Експерти от РИОСВ - Шумен установиха множество отпадъци при 

проверка на сигнал за нерегламентирано сметище в квартал "Дивдядово" 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2233387 

 

 
 

Текст:  Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ 

в Шумен установиха множество строителни и битови отпадъци в местността 

"Гламя" в кв. "Дивдядово" в града при извънредна проверка, след публикация в 

една от социалните мрежи. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.  

При проверката е установено още, че има купчини от отпадъци, разпръснати на 

около 5-6 декара на поляната на местността, стопанисвана от Община Шумен, 

чрез кметството в Дивдядово.  

 

След огледа са дадени предписания на общината да почисти замърсения 

участък до 10 юли 2020 г. и писмено да информира за това в регионалната 

инспекция, както и да предотврати повторни замърсявания.  

 

От РИОСВ - Шумен отправят апел към гражданите, свидетели на подобни 

нарушения - да сигнализират в съответната община или на дежурните телефони 

на инспекцията, а не в социалните мрежи. За бързата и своевременна намеса 

на експертите е необходима персонална обратна връзка и задължително - 

телефонен номер на подателя на сигнала, допълват от пресцентъра на 

екоинспекцията. 

 

Източник: Новини.бг 

 

Заглавие:  Община Тервел започва рекултивация на старо депо за отпадъци 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/605133 

 

 
 

Текст: Община Тервел пристъпва към закриване и рекултивация на старото депо 

за неопасни отпадъци, чиято площ надхвърля 33 декара, съобщават от кметската 

управа. С подкрепата на оперативната програма "Околна среда" в екологичните 

дейности ще бъдат инвестирани 1 131 000 лева. 

 

Общинският съвет трябва да даде съгласие на предстоящото си заседание да 

бъде издаден запис на заповед от общината, за да се осигури авансово 

заплащане на първите строителни работи по проекта. 

 



Предвижда се да бъде направена техническа рекултивация на терена с 

трикратно уплътняване на отпадъците, междинно запръстяване, уплътняване на 

земните маси, изграждане на рекултивиращ слой и на изолационна система. В 

рамките на проекта ще бъде доставено и монтирано оборудване за 

дългосрочен мониторинг на качеството на подпочвените води и други компоненти 

на околната среда. 

 

На по-късен етап със свои средства общината ще извърши и биологична 

рекултивация на терена със затревяване и защитно озеленяване с храсти. 

 

 


