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Източник: Флагман 

 

Заглавие:  Община Свищов ограничи количеството на депонирани битови 

отпадъци 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/politika/611844 

 

 
 

Текст: Община Свищов е сред общините изпълнили и двете си цели за 

ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци за 

2018 година, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Изпълнението на целите по Закона за управление на отпадъците ще освободи 

община Свищов от пълното плащане на отчисленията през съответната година. 

 

За първи път Изпълнителната агенция по околна среда е представила 

информация за общините, които са изпълнили или неизпълнили целите на 

закона за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 



домакинствата и подобни отпадъци от други източници (битови отпадъци) - най-

малко 50 на сто от общото им тегло. 

 

За календарната 2018 година община Свищов е постигнала 62 процента степен 

на рециклиране. Втората цел, посочена в закона, според която най-късно до 31 

декември 2020 г., общините трябва да постигнат ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото им 

количество, образувани в Република България през 1995 г., общината е заявила, 

че може да рециклира 86 процента от биоразградимия отпадък. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в "Люлин" и Банкя 

 

Линк: https://www.bnr.bg/sofia/post/101320350/mobilen-punkt 
 

 
 

Текст: Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на 

разположение на жителите на столичните райони „Люлин“ и „Банкя“  в петък, 7 

август. Безвъзмездно ще се приемат живак и уреди, съдържащи живак (живачни 

термометри, прекъсвачи и други подобни), лакове и бояджийски материали, 

домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, лекарства 

с изтекъл срок на годност. 

 

Пунктът ще бъде разположен: 

 

От 8³° до 11³° часа на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация 

„Люлин“. 

 

От 1230 до 1530 часа ще се премести в гр. Банкя на ул. „Цар Симеон“ № 1, пред 

районна администрация „Банкя“. 

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: В Кючука също мечтаят за един по-чист и подреден Пловдив 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/V-Kyuchuka-sushto-mechtayat-za-

edin-po-chist-i-podreden-Plovdiv-988988 
 



 
 

Текст: На 6 август в район “Южен" ще се състои второто събитие от поредицата  

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

отново ще включва  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 е част от дейностите на програмата _Място България 

#безотпадъци за облагородяване на различни места в града и страната за 

намаляване на замърсяването на градската среда.  

 

Общинското предприятие "Организация и контрол по транспорта“ ремонтира 

площадката за обучение на децата за правилно движение по пътищата през 

изминалия месец, като замени счупените знаци, неработещите светофарни 

уредби и постави нова маркировка. На площадката по безопасност на 

движението в район “Южен" (срещу парк Белите брези) има светофари, 

пешеходни пътеки и пътни знаци. Тя е предпочитана за каране на велосипеди, 

тротинетки и ролери и се посещава от малчуганите, които под формата на игра 

с приятели, се учат стриктно да спазват поставените знаци и светофари. 

 

По време на събитието служител на КАТ Пловдив ще обучи децата и изнесе 

лекция под формата на игра за правилно движението по пътищата, в която 

малчуганите се включиха с голям интерес. Сдружение БГ Бъди активен ще 

проведе серия “Чисти игри" за обучение на подрастващите за правилното 

разделно изхвърляне на отпадъци. Чрез забавни образователни игри децата 

лесно запомнят къде и как да изхвърлят различните видове опаковки. Техните 

родители също ще научат нови неща, като например защо има смисъл 

отпадъците да се изхвърлят разделно и какъв е процесът на събиране и 

рециклиране на суровините. 

 

"С нашата програма _Място България, даваме  пример 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. 

Вярваме, че децата ще разберат колко е хубаво, когато градската среда е по-

чиста и по-безопасна“, смята Румяна Киризиева, отдел Комуникация и ПР на 

сдружение БГ Бъди активен. 

 

Следващото събитие от инициативата е на детската площадка по безопасност 

на движението в район Северен,  близо до ОУ "Христо Г. Данов“ на 25-ти 

септември като част от програмата на Европейски ден на спорта в училище. 

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Аспаруховият мост във Варна без осветление заради кражби на 

захранващи кабели 

 



Линк: https://bntnews.bg/news/asparuhoviyat-most-vav-varna-bez-osvetlenie-

zaradi-krazhbi-na-zahranvashti-kabeli-1067449news.html 

 

 
 

Текст: Πpecтъплeниятa ca cтaнaли пpeди ceдмицa, нo възcтaнoвявaнeтo нa 

щeтитe въpви бaвнo. 

Πpи пъpвия oбиp ca изчeзнaли близo 80 мeтpa мeдeн пpoвoдниĸ oт cтpaнaтa нa 

ĸвapтaл “Acпapyxoвo”. 

 

Cтaнчo Cтaнeв, глaвeн eĸcпepт “Eнepгocнaбдявaнe”- Oбщинa Bapнa: Πpи 

зaпoчвaнe нa възcтaнoвитeлнитe paбoти ce ycтaнoви втopa ĸpaжбa, ĸoятo e нa 

въpxa нa мocтa. Taм ca oтĸpaднaти oĸoлo 350. 

 

Bce oщe нe ca яcни финaнcoвитe щeти oт ĸpaжбитe. Eĸcпepти твъpдят, чe 

пoдoбни пpecтъплeния нe ca дeлo нa oбиĸнoвeни ĸpaдци. 

 

Cтaнчo Cтaнeв, глaвeн eĸcпepт “Eнepгocнaбдявaнe”-Oбщинa Bapнa: Mиcлим, чe 

пpoфecиoнaлнa ca ce cлyчили нeщaтa, paзбити ca paзпpeдeлитeлнитe ĸyтии, 

пpoфecиoнaлнo e cpязaн ĸaбeлa, cвaлeн e пpeдпaзитeлят в тaблoтo зa 

yпpaвлeниe нa yличнoтo ocвeтлeниe и ca изтeглeни пpoвoдницитe. 

 

Зapaди ĸpaжбитe мocтът ocтaнa нa тъмнo, a пo нeгo минaвa гoлям пoтoĸ oт 

aвтoмoбили ĸъм южнoтo Чepнoмopиe. 

 

Cтaнчo Cтaнeв, глaвeн eĸcпepт “Eнepгocнaбдявaнe” - Oбщинa Bapнa: Зa 

гpaждaнитe нe e oпacнo, тъй ĸaтo вcичĸo e oбeзoпaceнo. Eдинcтвeнaтa oпacнocт 

e вeчepтa, в тъмнaтa чacт нa дeнoнoщиeтo, ĸoгaтo пpи движeниe мoжe дa ce 

cлyчи ΠTΠ. 

 

Paбoтници вeчe възcтaнoвявaт ĸaбeлитe, нo нe мoжe дa ce oчaĸвa бъpз peзyлтaт. 

 

Cтaнчo Cтaнeв, глaвeн eĸcпepт “Eнepгocнaбдявaнe” - Oбщинa Bapнa: Kъм 

мoмeнтa e възcтaнoвeнo 2\3 oт ocвeтлeниeтo нa мocтa, paбoтим пo въпpoca. 

Haдявaм ce, чe дo ceдмицa щe бъдe възcтaнoвeнo нa цeлия мocт. 

 

Oт Oбщинa Bapнa зaявиxa, чe oтĸpaднaтитe пpoвoдници ca били зacтpaxoвaни. 

Извъpшвaт ce cлeдcтвeнo-пpoцecyaлни дeйcтвия. 

 

 


