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Източник: Столица 

 

Заглавие: В Княжево и Павлово събраха за рециклиране стари електроуреди 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vitosha/v-knyazhevo-i-pavlovo-sabraha-za-retsiklirane-

stari-elektrouredi 

 

 

Текст: Жителите на столичните квартали "Павлово" и "Княжево" се включиха в 

инициативата на столичния район „Витоша“. От районната администрация бяха 

разкрили мобилни  пунктове, където софиянци да предадат за рециклиране 

стари и ненужни електроуреди. Освен стари и ненужни електроуреди столичани 

имаха възможност да предадат за рециклиране хартия , хартиени и картонени  

опаковки и всички видове метални отпадъци. „Благодарим на всички, които днес 

се включиха в поредната инициатива за рециклиране на стари и ненужни 

електро уреди. Благодарим, защото това което виждате на снимките ще бъде 

рециклирано, а няма да пълни някоя река или дере,“ споделиха в социалната 

мрежа от районната администрация. 

 



Източник: БНР 

 

Заглавие: Никола Бобчев: Има много лесни начини да намалим отпадъците в 

ежедневието 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101417696/nikola-bobchev-ima-mnogo-

lesni-nachini-da-namalim-otpadacite-v-ejednevieto 

 

 
 

Текст: „Има много лесни начини да ограничим тези продукти, които се 

превръщат бързо в отпадъци. Например когато отиваме да пазаруваме, можем 

да си вземем торбичка от вкъщи, а не да ползваме пластмасовите“. Това 

сподели в интервю за Радио Благоевград Никола Бобчев. Той е завършил 

„приложна география“ в Германия, после специализира „управление на 

отпадъците“ и "управление на замърсени площи". В момента  работи в 

лабораторията по морска екология към БАН в Созопол, инициатор е на редица 

екоинициативи и създател на тематичния блог „LessPlastic Bulgaria“. 

 

„Аз съм голям фен на регулацията, която въвежда ЕС, и мисля, че така трябва да 

се процедира – мащабно“, подчерта младият еколог по повод влизащата в сила 

от юли тази година Европейска директива за забрана на осем вида еднократни 

пластмасови изделия. Той посочи опита на Германия в разделното събиране на 

отпадъците и ползата от добре работещата депозитна система там. „ Има 

доклад от 2012 година, който се изказва негативно за  депозитната система в 

България. Но мисля, че идеята вече е узряла и обществото я е възприело. Според 

мен, единствено липсва мотивацията и стъпката от страна на управляващите. 

Още повече, че до 2029 година 90% от пластмасовите бутилки на пазара трябва 

да се рециклират. Без депозитна система това би станало много трудно. Ако не 

искаме ЕС да ни налага санкции, то трябва да направим крачки в тази посока “, 

подчерта Никола Бобчев. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Доброволци събраха над 170 чувала с отпадъци при почистването на 

езерото Вая 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101417775/nad-170-chuvala-s-otpadaci-sabraha-

dobrovolci-pri-pochistvaneto-na-ezeroto-vaa 

 

 
 



Текст: Над 170 чувала с отпадъци са събрани при почистването на езерото „Вая“. 

Въпреки лошото време се включиха 70 души от различни организации и клубове, 

съобщи Рафи Енчев от сдружение „Бургаски езера“. 

„Благодарим за участието на школата за бойни изкуства „Хикари“, ОЗБГ и 

фейсбук групата „Риболувай край Бургас“. Организацията беше сериозна и 

дори рибарите, които бяха край езерото също се включиха. Почистихме брега 

до където можахме. Имаше много пластмасови отпадъци, стъклени бутилки, 

строителни материали, автомобилни гуми и др. “ 

 

От сдружението са готови да организират и още подобни акции. Днешната те 

посвещават на 2 февруари – Световния ден на влажните зони. 

 

 

В събитието се включи и целият екип на МИРГ “Бургас-Камено”, водени от 

Председателя на УС и общински съветник от групата на СЕК - Кирил Начев, като 

последният организира извозването на значителното количество отпадъци до 

близкото депо. Повечето участници бяха дошли заедно с децата си, които се 

включиха наравно с възрастните в събирането на рекордното количество боклук! 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Плаващи сметища тръгнаха по Дунав край Русе 

 

Институциите за пореден път си прехвърлят топката чия е грижата за реката 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/plavashti-smetishta-tragnaha-po-dunav-kray-

ruse 

 
 

Текст: Придошлите реки отново изкараха на дневен ред темата с боклука. За 

плаващи сметища по Дунав край Русе сигнализират много хора. От няколко дни 

реката повишава нивото си и отпадъците, хвърлени по бреговете, вече са във 

водата, предава Нова тв. 
 

Така възникна и интересен казус при проверката коя институция отговаря за 

издаването на препоръки и да се грижи за почистването на река. 

 

От Регионалната екоинспекция заявиха, че това би трябвало да е Областната 

администрация.  

 

Оттам пък обясниха, че боклуците са във водата, така че за тяхното почистване би 

трябвало да се погрижат собствениците или ползвателите на понтоните. 

 

Там, където няма такива - Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. 

Те пък заявиха, че тяхна грижа е само плавателният път. 

 



Оказва се, че хората от туристическо дружество "Пристъв" правят по няколко 

акции за почистване на реките в региона. 

 

"Опасност има дотолкова, доколкото в отпадъците има вредни вещества. 

Основно намираме просто купища от пластмаса, които засядат на различни 

места по реката, най-вече на островите. Това е много неприятна картина", 

обясни Михаил Михов от туристическото дружество. 

 

Скоро голямо сметище се събра в река Искър край Своге.   

 
Източник: ПловдивПресс 

 

Заглавие: Кампания за събиране на опасни отпадъци започва в община 

„Марица“ 

 

Линк: https://www.plovdiv-

press.bg/2021/02/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F-%D0%B7%D0%B0-

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

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

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

 

 
 

Текст: Започва кампания за събиране на опасни битови отпадъци в община 

„Марица“. Мобилен пункт ще приема събраните опасни боклуци от днес до 19 

февруари. 

 

В мобилния пункт се приемат лекарства с изтекъл срок на годност, живачни 

термометри и други уреди, съдържащи живак, батерии и акумулатори, 

електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове 

и бояджийски материали, разтворители, остатъци от строителна химия – лепила, 

пяна, силикон и др. 

 

Администрацията на Община „Марица“ призовава гражданите да събират 

разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената 

възможност да ги предадат за правилното им последващо третиране, тъй като 

изхвърлянето им в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на 

околната среда и създава риск за здравето на хората. 

 

Кампанията е в партньорство с Община Съединение. 


