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Източник: БНР 

Заглавие:  Във Варна пристигна пътуваща изложба, съдържаща мръсни истини 

за боклука. 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101334894 

 

 
 
Текст: Във фоайето на Младежкия дом във Варна, 16 визии, събрани в 8 пана, 

разказват истории, посветени на живот #БезОтпадъци. Изложбените пана 

съдържат интересна образователна информация за това кои продукти могат да 

се рециклират и кои не, както и идеи как да живеем в по-чисти и по-красиви 

места. Наситени с много цвят, динамика и експресивност, красивите модули ще 

помогнат на гражданите да научат и черната статистика за отпадъците или 

„Мръсните истини за боклука“, съобщават организаторите. 

 

Изложбата #БезОтпадъци е по средата на своята обиколка из България, която 

започна юни месец от Пловдив, премина през Силистра и в края на август бе 

позиционирана във Варна, където ще остане в рамките на две седмици. 



Следващите спирки на изложбата са Добрич и Шумен, с което тя ще направи 

пълна обиколка на всички градове от проекта “_Място България“, като таблата 

остават в рамките на няколко седмици във всеки един град. Морски клуб 

„Приятели на морето“ координира гостуването на изложбата в Морската ни 

столица, а инициативата е част от дългосрочната програма на пловдивското 

сдружение “БГ Бъди активен“ - “_Място България”, която се осъществява с 

подкрепата на Фондация Кока-Кола, целяща да фокусира вниманието на 

обществото върху нуждата от промяна на публичните пространства в малки и 

големи населени места чрез активизиране на местните общности, използвайки 

подхода на т.нар. placemaking. 

 

Четири варненски организации са партньори по програмата „_Място България“ 

и чрез различни дейности и подходи успяват да провокират варненци да имат 

отношение към средата, в която живеем, нейната красота и естетика, особено 

морските територии. Морски клуб „Приятели на морето“ организират активни 

плажни кампании за ангажиране на плажуващи и плажни заведения относно 

чистотата на плажовете и морето, извършват подводни почистващи акции с 

водолази, и доброволчески обучения и акции за ангажиране на младежи в 

темата за опазване на морето.  

 

Сдружение Пауър Джъмп правят провокативни герила маркетинг кампании и 

почиствания в рамките на партньорски събития, по време на които със своята 

пътуваща триколка с кошове за разделно събиране на отпадъци, гигантски 

фасове инсталации и атрактивни спортни дейности, привличат вниманието на 

гражданите специално върху казуса с фасовете като отпадъци. Школа по 

изкуства Дедал участват в проекта със специална селекция от филмовия фонд 

на своя международен фестивал за късометражни филми „Карантината“, 

които засягат темата за отпадъците, морето и човешката намеса.  

 

 Техните филми бяха излъчени както на територията на Варна, така и по 

Северното Черноморие, а през септември ще гостуват в Добрич. Четвъртият 

варненски партньор е фондация Мейдей, ангажирана с облагородяването на 

занемарени квартални пространства с помощта на местната общност. Екипът 

на фондацията вече стартира активно дейности в два квартала – квартал „Успех“ 

в района на Тих труд, и района на Руските блокове до читалище Христо Ботев, в 

които се изчистват замърсени територии, облагородяват се зелени площи и се 

адаптират неизползвани пространства за социализация и дейности наоткрито. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 
Заглавие: Стартира еко проект за над 950 000 лв. за намаляване замърсяването 

на р. Тунджа 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-32090.html 

 
 



Текст: Тази седмица стартира изпълнението на проект с европейско 

финансиране - „По-чисти реки – по-чисти морета - CRoCuS“. 

Проектът обединява усилията на неправителствени организации и местни власти 

от България, Молдова, Румъния и Украйна, разположени по поречията на Тунджа, 

Прут и Днепър и цели намаляване замърсяването с пластмасови отпадъци и 

непреработени фекално-битови води на изброените реки. 

 

Фондация „Земя завинаги“ е водещата организация по проекта, който в България 

се осъществява в община Мъглиж, а специалният му фокус е насочен към 

селата Ягода и Юлиево, землищата на който са разположени по протежението 

на р. Тунджа. 

 

Началото на проекта беше поставено в х-л Минерал Ягода, с. Ягода със събитие 

по представяне на проекта пред обществеността на община Мъглиж. Участваха 

кметове, членове на Общинския съвет - Мъглиж, директори на училища, 

председатели и секретари на читалища и общественици от общината. 

 

Участниците номинираха членове на Обществен съвет – гарант за прозрачност 

при осъществяването дейностите по проекта и отстояващ интересите на 

гражданите и общностите. В Обществения съвет влязоха уважавани граждани и 

представители на институции, а негов Председател стана г-жа Мария Костова, 

зам.-председател на ОбС Мъглиж. 

 

Проектът получи финансиране на стойност 952 400 лв. от „Съвместна оперативна 

програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за 

съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Изпълнението му ще продължи до 

края на 2022 г. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Почистват боклука на закритото сметище в Невестино 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101335066/pochistvat-bokluka-na-zakritoto-smetishte-v-

nevestino 

 

 
 
Текст: Общината в Невестино започна почистването на стотиците кубици 

нерегламентирано изсипан боклук на закритото преди повече от две години 

сметище, за което се води разследване, разпоредено от Райнната прокуратура 

в Кюстендил.  

 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров пък разпореди на 

РИОСВ-София да извърши дейности по установяване до каква степен 

нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино са опасни за 
живота или за здравето на хората и причинили ли са те немаловажни вреди за 

околната среда.  

 



От Екоинспекцията и при разпоредената от Прокуратурата проверка е 

установено, че в землището на село Четирци, община Невестино, е замърсен 

терен с битови, строителни и растителни отпадъци с площ над 1 600 кв. м. 

 

Имотът се намира над закритото общинското депо за неопасни отпадъци и е 

частна общинска собственост  – пасище.  

 

Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци 

срещу оградата на закритото преди две години общинско депо. Според 

издаденото предписание на кмета на община Невестино инж. Димитър 

Стаменков почистването трябва да стане за един месец.  

 

На кмета на Невестино е съставен и акт за установяване на административно 

нарушение по Закона за управление на отпадъците.  

Проверките по случая продължават.  

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Тонове пластмасови отпадъци били изоставени в двора на варненска 

фирма 

  

Линк: https://news.bg/crime/tonove-plastmasovi-otpadatsi-bili-izostaveni-v-dvora-

na-varnenska-firma.html 

 

 

Текст: Районната прокуратура във Варна отказа да образува досъдебно 
производство за тоновете пластмасови отпадъци, изоставените в двора на 

варненско предприятие, съобщи БНТ.  

 

Собственикът е отдал под наем част от терена си на компанията "Бляк Си 

Рисайклинг", която в продължение на години е складирала там отпадъци за 

рециклиране. Фирмата преустановява дейността си, като оставя боклуците на 

площадката. 

 

Отпадъците са в двора на предприятието близо две години. 

 

След проверката на екоинспекцията е установено, че боклуците от пластмаса 

не са опасни и има издадено разрешително за съхраняването им. 

 

Сред отпадъците има излезли от употреба химикали, чиито опаковки не са 

повредени. От прокуратурата заявяват, че престъпление няма и прехвърлят случая 

на екоинспекцията във Варна. 

 

Симеон Железов, управител на завод за производство на домакински съдове 

заявява, че отговорът на прокуратурата по никакъв начин не го устройва. 



Отпадъкът си оставал пак в цеха и не можел да използва помещенията. И всеки 

месец търпял загуби. 

 

Пред прокуратурата управителят на фирмата наемател заявил, че не знае 

откъде са химикалите. 

 

Пластмасата купувал от Варна. Имало пратки и от чужбина, като всичко се 

изнасяло за Азия. Но преди години там забранили вноса на отпадъци и бизнесът 

замрял. Така боклуците останали на площадката. Собственикът на терена не 

разполага с документ за произхода им и затова не може да ги предаде за 

рециклиране. 

 

Извозването на отпадъците ще струва около 20 000 лева. Собственикът на терена 

не разполага с такава сума. Екоинспекцията е съставила акт на управителя на 

фирмата - наемател с предписание да почисти терена. Предстои повторна 

проверка. 

 


