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Текст: Те замърсяват най-много околната среда 

 

Пушачите, които са около 1,3 милиарда души в света, изхвърлят неправилно 

около 4,5 

трилиона угарки годишно и те са най-замърсяващите неща на планетата, 

съобщава ДПА. 

Данните са на СТОП - организация против тютюнопушенето. 

 



Това стряскащо число е само част от глобалните поражения, нанасяни от 

тютюневата промишленост. Тютюнът не само че се отглежда на обезлесени 

земи, но и "влошава качеството на почвата и замърсява въздуха, сушата и 

водата." Всяка година заради производството на цигари се изсичат милиарди 

дървета - 5 процента от световното обезлесяване. 

 

Според организацията СТОП фасовете на цигарите са около 20 процента от 

отпадъците, събрани при почистване на океаните. Химикалите, освобождавани 

от фасовете, са достатъчно токсични, за да убият 50 процента от сладководните 

и соленоводни риби, изложени на тях 96 часа, показват експерименти, цитирани 

от организацията. 

 

Щетите ще се увеличават с електронните цигари. Отпадъчните продукти от тях 

могат да станат "още по-голяма заплаха за околната среда" от цигарите, 

предупреди организацията, защото съдържат метал, електроника, пластмасови 

пълнители за еднократна употреба, батерии и токсични химикали в течността. 

 

Освен че замърсява околната среда, тютюнопушенето убива 8 милиона души 

годишно по света и причинява значителни разходи за здравни грижи. 

 

Организацията СТОП се финансира от "Блумбърг филантропис" и е 

партньорство, в което участва университетът в Бат и банкокския Център за добро 

управление в контролирането на тютюна. 
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Текст: Hoви мeтaлни cъдoвe и мaшини зa cмeт щe имa във Bapнa. Moдepнитe 

ĸaзaни, ĸoитo нe пoзвoлявaт дa ce paзпилявaт oтпaдъцитe пo yлицaтa, щe бъдaт 

paзпoлoжeни пъpвoнaчaлнo в цeнтpaлнaтa чacт нa гpaдa. 

Hoвитe ĸaзaни зa битoви oтпaдъци ca cнaбдeни cъc cпeциaлнa cиcтeмa, ĸoятo 

пoзвoлявa oтвapянeтo им oтдoлy c пeдaл. Πo тoзи нaчин чaйĸи и дpyги живoтни 

нямa дa мoгaт дa paзнacят oтпaдъцитe. 

Koгaтo ĸoнтeйнepитe ce нaпълнят дo 70%, cпeциaлeн дaтчиĸ щe изпpaщa 

cъoбщeниe нa ĸaмиoнa зa cмeт, зa дa дoйдe и пpибepe бoĸлyĸa. 

 

"Kaпaцитeтът нa cъдoвeтe, нaй-мaлĸитe ca 2250 литpa, cлeд тoвa ca 3000 литpa и 

3750. Kaтo нaй-гoлeмитe, ĸoитo ca oт 7000 литpa, мoгaт дa ce пocтaвят нa мecтa, 

ĸъдeтo ce cъбиpaт пo-гoлeми ĸoличecтвa", зaяви Mилeнa Heдялĸoвa, нaчaлниĸ 

oтдeл "Koнтpoл и oпaзвaнe чиcтoтaтa нa oбщecтвeнитe тepитopии". 

 

Cъбиpaнeтo нa oтпaдъцитe щe cтaвa чpeз aвтoмaтизиpaнa cиcтeмa, ĸaтo 

шyмнитe ĸoмпaнии oт cмeтocъбиpaчи щe oтидaт в иcтopиятa. 

 



"Caмoтo cъбиpaнe нa oтпaдъцитe ce ocъщecтвявa oт ĸaбинaтa нa 

cпeциaлизиpaнaтa тexниĸa", oбяcни Heдялĸoвa. 

 

Kaзaнитe зa oтпaдъци щe изcипвaт cъдъpжaниeтo cи oтдoлy, ĸoгaтo вeчe ca 

вдигнaти въpxy ĸaмиoнa зa бoĸлyĸ. Πo тoзи нaчин щe cпpe нeпpиятнo изтичaнe нa 

злoвoнни тeчнocти, ĸaĸтo и paзнacянeтo нa oтпaдъци пo yлицaтa. 

Πpeдвиждa ce нoвитe ĸaзaни зa cмeт дa бъдaт paзпoлoжeни във вcичĸи чacти нa 

Bapнa и ĸypopтитe дo eднa гoдинa. Bce oщe e нeoбxoдимo дa бъдe пpoизвeдeнo 

нoвo oбopyдвaнe и нaй-вeчe cпeциaлизиpaнитe ĸaмиoни, ĸaзaxa oт oбщинaтa. 

Hoвaтa cиcтeмa ocвeн чe щe ocигypявa извoзвaнe, щe дaвa и цeннa 

инфopмaция. 

 

"Cиcтeмaтa мoжe дa дaвa и cтaтиcтичecĸa инфopмaция пo блoĸoвe, пo 

миĸpopaйoни ĸaĸъв e oбeмът нa cмeттa, тoвa щe ни дaдe възмoжнocт във 

вpeмeтo зa плaниpaнe тeзи пpoцecи мнoгo пo-eфeĸтивнo", ĸaзa ĸмeтът нa гpaдa 

Ивaн Πopтниx. 

 

Дo ĸpaя нa ceдмицaтa Oбщинa Bapнa щe пoдпишe дoгoвop cъc зaвoдa зa 

oтпaдъци в ceлo Eзepoвo и тaĸa щe ce peши пpoблeмът c пpeдвapитeлнoтo 

ceпapиpaнe нa oтпaдъцитe в гpaдa. Зapaди тoвa и бaвнoтo cмeтoпoчиcтвaнe, 

чacт oт ĸaзaнитe във Bapнa ce пpeпълвaxa c бoĸлyци. Oт oбщинaтa ca 

ĸaтeгopични, чe aĸo нe пoлyчaт гapaнции, чe ĸaчecтвoтo нa paздeлнoтo 

cмeтocъбиpaнe в гpaдa щe ce пoдoбpи, щe пpeĸpaтят дoгoвopa c oпepaтopa. 
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Текст: Кметът Пенчо Милков подписа партньорско споразумение с кметовете на 

общините Сливо поле, Ветово и Тутракан по проект „Мерки за подобряване 

управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ 

 

Той включва инициативи по подобряване, надграждане и използване на 

ресурсите по отношение на кръговата икономика в региона. За целта са 

предвидени редица дейности, сред които: 

 

- създаване на мобилни центрове за рециклиране на отпадъци от домакинствата 

в Община Русе и Ветово; 

 

- поставяне на съдове за рециклиране на строителни отпадъци във всяка от 

общините; 

 

- поставяне на съдове за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в 

административните сгради на Община Русе и три училища в Сливо поле; 



 

- закупуване на техника и съдове за рециклиране на биоразградими отпадъци в 

общините Русе, Тутракан и Сливо поле; 

 

- провеждане на информационни кампании във всяка от общините с цел 

стимулиране на разделното изхвърляне на отпадъците от домакинствата. 

 

Финансирането по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците 

в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ е на обща стойност 759 704,88 

лв. и се предоставя по програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени“ от финансовия механизъм на Европейското политическо 

пространство (2014-2021). 
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Текст: Първоначално те ще бъдат поставени на две места в ЖК „Балик“ до бл. 

№17 и бл. №20 и ще бъдат обслужвани по график, като първото обслужване ще 

бъде на 9 юли. 

 

Община Добрич призовава да не се изхвърлят строителни отпадъци до 

контейнерите, в случай, че те са се запълнили преди датата за обслужване, това 

ще възпрепятства тяхното обслужване и съответно поставянето на друг контейнер. 

 

Контейнерите трябва да бъдат използвани по предназначение и друг вид отпадъци 

да не се изхвърлят в тях.  

 

За правилното използване на контейнерите ще се следи от служители на 

Общинска администрация и фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД. 

 

Сигнали относно нередности при използването им може да се подават на тел. 

058/604 573. 
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