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Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Деца и родители мечтаха заедно за един по-чист и подреден Пловдив 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Deca-i-roditeli-mechtaha-zaedno-

za-edin-po-chist-i-podreden-Plovdiv-987506 

 

 
 

Текст: С разнообразни инициативи и при голям интерес премина събитието 

“Пловдив - по-чист и по-безопасен град, който изграждаме заедно". Снощи в 

“Парка на репресираните" в квартал "Тракия" бе даден стартът на серия от 

събития с образователни игри и забавления за деца и родители, посветени на 

създаване на навици и отношение  у подрастващите към града, за да живеят в 

по-добри, чисти и красиви градове, с по-малко трафик и инциденти. 

Инициативата бе част от дейностите на програмата _Място България за 

облагородяване на различни места в града и страната за намаляване на 

замърсяването на градската среда.  

 



"С поредица от няколко такива събития в различни квартали на града, искаме да 

дадем възможност на подрастващите да създадат от най-ранна детска възраст 

у себе си навици и отношение към начина по който да живеят в по-добри, чисти 

и красиви градове, с по-малко трафик и инциденти по пътищата“ каза 

заместник-кметът Тодор Чонов. По време на събитието бе осъществено обучение 

за деца за правилно движението по пътищата от представител на КАТ 

 

Сдружение БГ Бъди активен проведе серия Чисти игри #безотпадъци - Обучение 

за деца за правилно разделно изхвърляне на отпадъци. Чрез забавни 

образователни игри децата лесно запомниха  къде и как да изхвърлят различните 

видове опаковки. Техните родители също научиха нови неща, като например 

защо има смисъл отпадъците да се изхвърлят разделно и какъв е процесът на 

събиране и рециклиране на суровините. 

 

“Отговорни за чистотата сме и аз, и ти, и всички жители, институции и гости на 

града. Чистотата зависи от всеки от нас. Знаете, че Община Тракия подкрепя 

инициативите на БГ Бъди активен не за първи път. Винаги сме били отворени към 

инициативите, посветени на създаването на по-добри градски пространства и на 

активизиране на промяната в средата", сподели кметът на район "Тракия" 

Костадин Димитров. 

 

По време на събитието, за да бъде пълна картинката за “Идеален град“, БГ Бъди 

активен, в партньорство с район Тракия, извършиха поставяне на кошовете за 

разделно събиране в парка, както и инсталиране на креативни градски Мебели 

“бонбони", с елементи от рециклирана пластмаса. 

 

"С нашата програма _Място България, създаваме партньорства между 

граждани, организации, бизнес и институции, с които превръщаме грижата за 

обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност. 

Инициативата днес е пример точно за това- как заедно можем да работим, за 

да покажем как трябва да изглеждат елементите на градската среда и как те да 

се възприемат и усвоят правилно от подрастващите. Чрез демонстрация на 

правилно движение по пътищата и демонстрация на правилно събиране на 

отпадъците вярваме, че децата ще разберат колко е хубаво, когато градската 

среда е по-чиста и по-безопасна, а едно такова дете ще стане един отговорен 

възрастен“, смята Румяна Киризиева. 

 

По време на събитието сдружението инсталира кошове за разделно събиране 

на отпадъци и цветни и забавни креативни места за сядане в парка, които са 

едно от креативните места за сядане, с които Пловдив се сдоби, благодарение 

на пловдивчани, които събираха разделно своите отпадъци през последните три 

месеца на миналата година. Те бяха подтикнати от кампанията “Искам да съм 

пейка" на платформата Аз, Ти, Пловдив!, чиито наследник е програмата _МЯСТО 

България, водена от БГ Бъди активен. 

 

Следващото събитие от инициативата е в "Южен", срещу парк "Белите брези" на 

6 август, а на 25 септември като част от програмата на Европейски ден на спорта 

в училище се проведе и събитие в район "Севере". Организаторите канят малки 

и големи жители на района да се включат в следващите акции. 

 

Източник: News.bg 



 

Заглавие: Разследват неправилно изхвърлени медицински отпадъци в Пловдив 

 

Линк: https://news.bg/crime/razsledvat-nepravilno-izhvarleni-meditsinski-otpadatsi-v-

plovdiv.html 

 

 
 

Текст: Пловдивската районна прокуратура разследва неправилно изхвърлени 

медицински отпадъци. Досъдебното производство е за престъпление по чл. 353б, 

ал. 1 от НК - за управление на отпадъци не по установения ред, съобщиха от 

прокуратурата. 

 

Разследването е за създадена опасност за живота или здравето на другиго или 

за причиняване на немаловажни вреди за околната среда. Предвиденото за това 

престъпление наказание е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба в 

размер от 5 000 лева до 30 000 лева. 

 

Делото е образувано по постъпил сигнал за изхвърлени в контейнер за смет в гр. 

Пловдив PCR тестове и друго медицинско оборудване. 

 

Разследващите са огледали местопроизшествието и са иззели веществени 

доказателства. Разпитани са свидетели. Назначена е биологична експертиза на 

иззетите отпадъци. 

 

Разследването по делото продължава. Срокът на разследването е двумесечен. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие:  Започва строежът на сепарираща и компостираща инсталации 

край Велинград 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/zapochva-stroejat-na-separirashta-i-

kompostirashta-instalacii-kray-velingrad 

 

 
 

Текст: Областният управител Стефан Мирев поздрави кметовете на Велинград и 

Ракитово със старта на големия екологичен проект за двете общини - 

изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 

https://news.bg/crime/razsledvat-nepravilno-izhvarleni-meditsinski-otpadatsi-v-plovdiv.html
https://news.bg/crime/razsledvat-nepravilno-izhvarleni-meditsinski-otpadatsi-v-plovdiv.html
https://www.marica.bg/region/pazardjik/zapochva-stroejat-na-separirashta-i-kompostirashta-instalacii-kray-velingrad
https://www.marica.bg/region/pazardjik/zapochva-stroejat-na-separirashta-i-kompostirashta-instalacii-kray-velingrad


Днес в местността Благовото над Велинград бе направена първа копка по 

проекта за съвременното съоръжение, което е на стойност над 9 млн. лв. Той се 

осъществява с подкрепата на ОП "Околна среда". 

Новите инсталации за третиране и компостиране на отпадъци ще бъдат 

изградени за шест месеца. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Във Велико Търново поставят нови съдове за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/vyv-veliko-tyrnovo-postaviat-novi-

sydove-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2234769 
 

 
 

Текст: Във Велико Търново поставят нови съдове за разделно събиране на 

отпадъци, съобщиха от пресцентъра на общината. Новият договор за 

оползотворяване на битовата смет влиза в сила от август тази година. Досега 

контейнерите от системата за разделно събиране на отпадъци бяха три вида - 

син, жълт и зелен, а след смяната им ще бъдат два типа - жълт и зелен. В жълтите 

съдове ще се събират отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал, а в 

зеления -опаковки от стъкло. 

 

Новите контейнери ще са тип "иглу" с обем 1700 л. 

 

От компанията, която ще извършва услугата ще предоставят информация за 

графика на извозване на отпадъците на своя сайт. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Публикувaнo във фaкти.бг: AEЦ „Кръшкo” щe cпрe дa рaбoти cлeд 2043 

гoдинa 

  
Двeтe cтрaни ce дoгoвoрихa дa пocтрoят coбcтвeни хрaнилищa зa 

рaдиoaктивни oтпaдъци 

Линк: https://fakti.bg/world/496498-aec-krashko-shte-spre-da-raboti-sled-2043-

godina 

 

 
 

Текст: Cлoвeния и Хървaтия щe извeдaт oт eкcплoaтaция AEЦ „Кръшкo“ cлeд 2043 

г. Двeтe държaви рaзглeдaхa oбнoвeнитe cи вeрcии нa прoгрaмитe, кacaeщи 

https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/vyv-veliko-tyrnovo-postaviat-novi-sydove-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2234769
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/vyv-veliko-tyrnovo-postaviat-novi-sydove-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2234769
https://fakti.bg/world/496498-aec-krashko-shte-spre-da-raboti-sled-2043-godina
https://fakti.bg/world/496498-aec-krashko-shte-spre-da-raboti-sled-2043-godina


бъдeщoтo извeждaнe oт eкcплoaтaция нa oбщaтa зa двeтe cтрaни AEЦ „Кръшкo“ 
и cъхрaнeниeтo нa рaдиoaктивнитe ѝ oтпaдъци. 

                                               

Тe пoтвърдихa и нaмeрeниeтo cи дa удължaт c 20 гoдини cрoкa нa eкcплoaтaция 

нa цeнтрaлaтa, кoятo първoнaчaлнo ce прeдвиждaшe дa рaбoти дo 2023 г. Двeтe 

cтрaни ce дoгoвoрихa дa пocтрoят coбcтвeни хрaнилищa зa рaдиoaктивни 

oтпaдъци. 

                                               

Cлoвeния щe cъхрaнявa рaдиoaктивнитe oтпaдъци във Върбинa в близocт дo 

цeнтрaлaтa. Хървaтия e избрaлa зa мяcтo зa хрaнилищe рaйoнa нa Чeркeзoвaц, 

нeдaлeч oт грaницaтa c Бocнa и Хeрцeгoвинa, кaтo cмятa дa изгрaди 

cъoръжeниeтo дo 2024 гoдинa. 

 


