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Източник: Марица 

 

Заглавие: Направиха ски писта върху завод за отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/svqt/napraviha-ski-pista-varhu-zavod-za-otpadaci 

 

 
 

Текст: Този завод за отпадъци от енергия в Копенхаген се нарича Amager Resource 

Center. Той се намира в индустриална зона, която през годините се превърна в 

екстремна спортна дестинация за търсачите на силни усещания. Днес в 

суровите индустриални съоръжения се провеждат различни екстремни спортни 

дейности, като качване на въжета, състезания с картинг и скално катерене.     

 

Ресурсният център Amager е най-значимата забележителност в района и 

сградата се нуждае от обновяване. BIG предлага нова порода инсталация за 

отпадъци от енергия, която е икономически, екологична и социално изгодна. 

Само че вместо да се превърне в изолиран обект, ресурсният център Amager 

мобилизира архитектурата и засилва връзката между сградата и града. Покривът 



му е превърнат в 31 000 кв. м ски писта, с различни нива, за гражданите на 

датската столица. 

 

Източник: Haskovo.info 
 

Заглавие: Разчистват планините от боклуци в дерето на „Република“, вадят по 20 

тона отпадъци дневно 

 

Линк:https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B4%D0%B5%D1%80/ 

 

 
 

Текст: Тежка техника започна разчистването на планините от боклуци в дерето на 

хасковския квартал „Република“. 

 

Мястото не е почиствано повече от 15 г. и количеството на отпадъците е огромно. 

От общината са наели верижна техника, като се разчиства и с багери и камиони 

на „Екопрогрес“. За последните десетина дни са извозени над 200 тона 

отпадъци. Те се транспортират до депото край село Гарваново. 

 

Заради голямото количество на отпадъците не може да се определи срок кога 

ще приключи работата. Когато времето позволява ще се включат и работници, 

които да чистят на ръка. Предстои и подмяната на тръба, за да се спре изтичането 

на вода в дерето от съседните блокове. 

 

Читатели на Haskovo.info често са сигнализирали за планините от отпадъци там, 

които са предпоставка за зарази и пожари. От общината допълниха, че е 

изисквало време, за да се проучи района преди да бъде вкарана техниката там. 

 

Междувременно живеещи на улица „Акация“ се жалваха, че зад блокове на 

булевард „Васил Левски“ отново се натрупват много отпадъци. Те се хвърлят от 

живеещите там. От кметството се ангажираха да почистят, но отново призоваха 

хората да не хвърлят боклуците си през терасите. 

 

Източник: Rodopi24.com 
 

Заглавие: Операция „Скрап“ – без нарушения на пунктове за вторични 

 

Линк: https://rodopi24.blogspot.com/2020/12/blog-post_274.html 

https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80/
https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80/
https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80/
https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80/
https://haskovo.info/139922/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%80/


 
 

Текст: Специализирана операция за контрол на спазването на 

законодателството, свързано със събирането и третирането на отпадъци от 

черни и цветни метали, е проведена във вторник, съобщиха от Областната 

дирекция на МВР в Кърджали. 

 

В операцията са участвали служители на сектор „Противодействие на 

икономическата престъпност“ в ОД на МВР и на РИОСВ. В хода на операцията 

са били проверени две площадки в областния град. Няма установени 

нарушения. Екоинспекторите съставили констативни протоколи. 

 

Източник: Crionlain 

 

Заглавие: Напредват усилията за разделното събиране на битовите отпадъци 

 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/news/china/3719/20201215/592001.html 

 

 
 

Текст: На проведената неотдавна в гр. Гуанджоу среща за сортирането на 

битовите отпадъци представител на Министерството на жилищното строителство 

и градското развитие заяви, че трябва да се изработят планове за сортирането на 

битовите отпадъци според реалните условия във всеки район. В публикуваното от 

Министерството и други ведомства предложение за дейностите в сферата до 

края на 2020 г. се изисква 46 града в страната да изградят система за разделно 

изхвърляне, събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

 

В момента в тези 46 града капацитетът за ежедневната преработка на боклука е 

достигнал 483 000 тона, като 30,4% от него е бил рециклиран. 70% от битовите 

отпадъци в Шанхай, Сямън, Нинбо, Гуанджоу и други градове са били изхвърлени 

на правилните места. 

 


