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Източник: БНР 

 

Заглавие: Младежи в Смолян с акция за чистотата на града 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101434293/mladeji-v-smolan-prizovavat-chrez-tabeli-da-se-

opazva-chistotata-na-grada 

 

 
 

Текст: В Смолян младежи, загрижени за чистотата на града си, са сложили 

табели, с които призовават да пазим и да сме отговорни. 

 

Оригиналните табели се монтират във всички квартали на Смолян, в паркови 

пространства и оживени места.  

 

Част от табелите са направени с помощта на БГ Бъди активен, а другата част със 

средства от бюджета на община Смолян по програма на местната комисия за 

борба с противообществените прояви.  

 



Дизайните на табелите са на победителите в конкурс, организиран в рамките на 

проект партньорство за красива и чиста България -  част от дългосрочната 

програма - „Място България“.  

 

Целта е да допринесем за повече отговорно отношение сред местните жители 

относно изхвърлянето на отпадъци, каза Валентин Кехайов, председател на 

неправителствената организация „Млади изследователи за младежко развитие" 

в Смолян. 

 

„Движейки се в самия град видяхме, че за съжаление, макар и толкова приятен 

чист град напоследък виждаме доста вандалски истории, свързани с това да 

бъдат надраскани доста стени и да бъдат изхвърляни боклуци извън самите 

кошове. Решихме, че със слагането на такива образователни табели в същото 

време забавни ще провокираме интереса на самите граждани и евентуално да 

помогнем самите вандали да преустановят самата дейност, тъй като за 

съжаление това не е примера, който ние като млади хора искаме да даваме на 

други млади хора. Това е уникалното в тази инициатива, защото самите млади 

хора се изправят пред други свои връстници и казват стига, престанете това не е 

града, в който искаме да живеем, искаме да правим смислени и съдържателни 

неща“, коментира той. 

 

Според Кехайов в инициативата са включени актьори, от които да почерпят знания 

за базови неща за актьорското майсторство. 

 

„Ние винаги сме твърдели, че заедно се случват нещата, в кооперация с община 

Смолян и с областната управа. Това е смисъла на тази инициатива - да 

направим така, че да свържем всички заинтересовани страни“. 

 

Мирослав Чавдаров, който е от инициативата на „Млади изследователи за 

младежко развитие“ коментира: 

 

"Искам да изглежда едно по-добро място за живот, за младите хора, да има по-

малко вандалски прояви, аз съм част от тази инициатива и съм твърдо за това 

нещо". 

 

Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Установиха собственика на колата с отпадъците на ул. "Корал" в 

Слатина 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-slatina/ustanoviha-sobstvenika-na-kolata-s-

otpadatsite-na-ul-koral-v-slatina 

 

 
 

Текст: Столичен инспекторат е установил собствеността на МПС-то, затрупано с 

камари отпадъци и стара покъщнина до него на ул. "Корал". 

 



Автомобилът е с прекратена регистрация и ще бъде стикиран като излязъл от 

употреба в най-кратък срок, съобщиха от Инспектората. 

 

На притежателя на автомобила, който е открит по административен път, ще му 

бъде изпратена покана за съставяне на акт, както и предписание да почисти 

натрупаните отпадъци, които е разположил на общинска собственост. 

Инспекторите ще извършат последващ контрол дали е изпълнено 

предписанието. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Столичен инспекторат установи нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци в Модерно предградие 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vrabnica/stolichen-inspektorat-ustanovi-

nereglamentirano-izgaryane-na-otpadatsi-v-moderno-predgradie 

 
 

Текст: Съвместна проверка от екип на  Столичен инспекторат, районна 

администрация "Връбница" и служители на 09- РУ - СДВР в общински имоти 

установи нерегламентирано изгаряне на отпадъци в отоплителни уреди. 

Проверяващите са установили горене на плоскости от ПДЧ, стари мебели, 

дограма и др. в отоплителните уреди на адреси на ул. "Връх Манчо" и ул. 357. в кв. 

Модерно предградие в район "Връбница". От инспектората обясниха, че на 

трима нарушители са съставени актове. Дадени са предписания за 

недопускане на нарушението отново и ще бъде извършен последващ контрол. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в Каварна 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101434113/sabirat-opasni-otpadaci-v-kavarna 

 
 

Текст: Кампания са събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

организират Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД, съобщават от 

местната администрация. Тя ще се проведе на 18 март, четвъртък. 

 

Мобилният събирателен пункт ще работи от 10 до 16 часа на паркинга срещу 

бившата административна сграда на Общината по ул. „Добротица“ № 50. 

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 



• Живак и живаксъдържащи уреди; 

 

• Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и 

разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;  

 

• Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, 

белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, 

основи, реактиви, химикали; 

 

• Празни опаковки, обозначени със символите за опасност; 

 

• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок; 

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19. 

  

Източник: БНР 

 

Заглавие: Връщат контейнерите за биоразградими отпадъци в Генерал Тошево 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101434112/vrashtat-konteinerite-za-biorazgradimi-

otpadaci-v-general-toshevo 

 

 
 

Текст: Община в Генерал Тошево предвижда връщането по места на кафявите 

контейнери за биоразградими отпадъци в добруджанския град, съобщават от 

местната администрация.  

 

Местната администрация приканва всички граждани да ползват само по 

предназначение кафявите съдове, като поставят в тях единствено растителни 

необемисти отпадъци, годни за компостиране. 

 

Източник: Искра.бг 

 

Заглавие: Разкриха кражба на 155 кг метални предмета във Великотърновско 

 

Линк: https://www.iskra.bg/razkriha-krazhba-na-155-kg-metalni-predmeta-vav-

velikotarnovsko/ 

 

 
 

Текст: Разкриха кражба на метални предмета, възлизащи на около 155 кг, от 

наследствен имот във великотърновското село Караисен, съобщиха от 

полицията. 

 

https://www.iskra.bg/razkriha-krazhba-na-155-kg-metalni-predmeta-vav-velikotarnovsko/
https://www.iskra.bg/razkriha-krazhba-na-155-kg-metalni-predmeta-vav-velikotarnovsko/


Сигналът за случая е бил получен на 27 февруари в РУ-Павликени. От 

проведените действия по разследването е било установено, че извършител на 

деянието е 52-годишен мъж от същото село, известен на полицията и осъждан. 

 

Виновникът признал, че след кражбата е предал вещите в пункт за изкупуване на 

черни и цветни метали. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. 

 

 


