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Източник: Флагман 

 

Заглавие: И в Созопол ще има подземни контейнери 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/233477 

 

 
 

Текст: Новите контейнери ще спестят място по улиците и ще събират повече 

отпадъци, коментира Янакиев 

 

Почти четвърт милион лева са заложени в бюджета на Созопол за изграждане на 

площадки за подземни контейнери, съобщи кметът на града Тихомир Янакиев. 

 

„245 хил. лв. ще бъдат инвестирани в контейнери от нов тип, с нов начин на 

сметосъбиране, по-голямата част от които, искрено се надявам, ще бъдат 

установени на съответните места за летния сезон. Гостите и жителите на града 

ще се възползват от един нов начин на сметосъбиране. С тези контейнери ще 

елиминираме шума от непрестанно блъскане на старите контейнери, когато 

https://www.flagman.bg/article/233477


събират отпадъците, и ще избегнем нечистотията, която се натрупваше около 

старите“, поясни той. 

 

Новите контейнери ще спестят място по улиците и ще събират повече отпадъци, 

коментира Янакиев. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: SPА цeнтърът нa Бългaрия в бoрбa c нeрeглaмeнтирaнoтo изхвърлянe нa 

oтпaдъци 

 

Във Вeлингрaд ce cъздaвa кoнтрoлнa групa зa cпрaвянe c прoблeмa 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/549525-spa-centarat-na-balgaria-v-borba-s-

nereglamentiranoto-izhvarlane-na-otpadaci 

 
 

Текст: Пo инициaтивa нa кмeтa нa oбщинa Вeлингрaд д-р Кocтaдин Кoeв днec бe 

прoвeдeнa cрeщa, нa кoятo бяхa oбcъдeни мeрки зa cпрaвянe c 

нeрeглaмeнтирaнитe зaмърcявaния нa тeритoриятa нa oбщинaтa. Приcъcтвaхa 

прeдcтaвитeли нa Cдружeниe нa хoтeлиeри и рecтoрaнтьoри „Вeлингрaд и 

Зaпaдни Рoдoпи”, прeдceдaтeлитe нa cдружeниe „Бaйкaрия”- Вacил Тoдeв, нa 

Рибaрcкo cдружeниe „Нилeт” - Aнтoн Бoяджиeв и нa Cдружeниe нa лoвци и 

рибoлoвци- Вeнкo Бoзeв, кaктo и упрaвитeлят и прeдcтaвитeли нa 

cмeтoпoчиcтвaщaтa фирмa „КМД” EOOД и други зaинтeрecoвaни oт тeмaтa 

лицa. 

 

Cлeд дългa диcкуcия пo прoблeмa бe взeтo рeшeниe дa ce cъздaдe дoбрoвoлнa 

групa, кoятo дa oтгoвaря зa кoнтрoлa, пoчиcтвaнeтo и нeдoпуcкaнeтo нa нoви 

нeрeглaмeнтирaни зaмърcявaния. Нeйни члeнoвe щe бъдaт прeдcтaвитeли нa 

cдружeниятa, бизнeca, зaинтeрecoвaни лицa, cъвмecтнo c cмeтoпoчиcтвaщaтa 

фирмa „КМД” и oбщинaтa. 

 

„Привeтcтвaм cъздaвaнeтo нa пoдoбeн oргaн, зaщoтo c нeрeглaмeтирaнoтo 

изхвърлянe нa oтпaдъци мoжeм дa ce cпрaвим caмo c oбщи уcилия”, кaзa д-р 

Кoeв. 

 

Cлeдвaщият пoнeдeлник щe бъдe прoвeдeнa cрeщa, нa кoятo щe бъдe утoчнeн 

cъcтaвa нa рaбoтнaтa групa, нeйнитe цeли и cрoкoвe, кaктo и рaбoтния прoцec. 

 
Източник: Нова 

 

Заглавие: Да изчистим София: Стартира информационна кампания за 

разделно събиране на отпадъци 

 

https://fakti.bg/bulgaria/549525-spa-centarat-na-balgaria-v-borba-s-nereglamentiranoto-izhvarlane-na-otpadaci
https://fakti.bg/bulgaria/549525-spa-centarat-na-balgaria-v-borba-s-nereglamentiranoto-izhvarlane-na-otpadaci


Линк: https://nova.bg/news/view/2021/02/02/314019/%D0%B4%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%

D0%BD%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 

 

 
 
Текст: Какви конкретни мерки ще бъдат предприети? 

Да чистим грозното от градската среда. Това е мисията, която са си поставили 

от столична община за поредна година. На фокус отново ще бъде и 

информационна кампания насочена към софиянци относно разделното 

събиране на боклук. Какви конкретни мерки ще бъдат предприети, провери 

Гергана Найденова. 

 

"Засилваме чистенето на грозното от градската среда – отпадъците до 

контейнерите, обърнатото кошче, грозните надписи по фасади на сгради, 

облепените кабинки с реклами", обяви Таня Асенова от Столичен инспекторат. 

 

Започват и засилени информационни кампании за задължението на гражданите 

да събират разделно отпадъците от опаковки в контейнерите с различни. 

Хартиените отпадъци трябва да бъдат с намален обем. 

 

По нейните думи най-честите нарушения са изхвърляне на отпадъците до 

контейнерите. Има 90 глобени.  

 

"Могат да се поискат индивидиални контейнери за етажна собственост, защото 

иначе отпадъчните кофи се разполагат според броя хора с настоящ адрес", 

обясни Асенова. 

 

Източник: ТВЕвропа 

 

Заглавие: Сърбия разчиства 20 тона боклуци от язовир на река Лим 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2021/02/sarbiya-razchistva-20-tona-boklutsi-ot-

yazovir-na-reka-lim/ 

 

 

https://nova.bg/news/view/2021/02/02/314019/%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2021/02/02/314019/%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
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Текст: Екологични проблеми и в съседна Сърбия. Властите спешно започнаха да 

разчистват езеро, задръстено от тонове пластмаса и боклуци. Местните 

екоактивистите изчисляват, че купчината отпадъци обхваща около 20 000 

кубически метра водна площ, дошла от незаконните сметища по поречието на 

река Лим. 

 

Екологична бомба в Сърбия. В страната започна спешното почистване на 

боклуците в Потпечкото езеро, който е воден резервоар на река Лим. Океанът от 

пластмаса заплашва да задръсти водноелектрическата централа на язовира, 

предупреждават местните екоактивисти. Месеци наред местните жители 

алармираха за ситуацията в подпечкото езеро. Боклуците пристигнали от 

различни сметища по поречието на река Лим покриха участък от 20 000 кубични 

метра вода, разказва Синиша Лакович, който живее в близкия град Прибой. 

 

Синиша Лакович, жител на Прибой: „Това е проблем от няколко десетилетия, 

причинен от незаконни сметища. Това е екологично бедствие. Броят на рибите в 

езерото намалява всяка година. Следователно с пристигането на този боклук 

качеството на водата се губи, нивата на кислород във водата намаляват. Ние сме 

свидетели, че дивите животни, които се спускат към реката през зимата, ровят из 

боклука.“ 

 

Два плоскодънни шлепа плаваха нагоре-надолу, за да събират плаващите 

отпадъци в огромен участък по Потпечкото езеро, които заплашват да запушат 

язовира и водноелектрическата централа наблизо. Няколко багера също се 

включиха в събирането на милионите отпадъци. Реката Лим, която се влива в 

езерото, е придошла от топящите се снягове и екоактивисти твърдят, че е донесла 

над 20 000 кубически метра пластмаса от нерегламентирани сметища по 

течението си през Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. В езерото вече 

има все по-малко риби всяка следваща година, заради боклуците които се 

стичат в езерото. От Общината в близкия град Прибой, заявиха, че е трудно да се 

разбере кой е виновен за проблема, който според него се случва от години. 

Страните от Западните Балкани – Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, 

Косово, Македония и Абания, все още се възстановяват от войните и 

икономическите сътресения от 90-те години. Те са направили малко за справяне 

с проблемите на околната среда, отчасти поради липса на средства. 

 


