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Източник: Burgas24.bg 

 

Заглавие: Ловят отпадъци на Ченгене скеле 

 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Lovyat-otpaduci-na-Chengene-skele-

1120402 

 

 
 

Текст: Рибари от Ченгене скеле ще се включат в инициативата на Община Бургас 

"Риболов на отпадъци“. Идеята е всеки от тях да извади от морето, колкото е 

възможно повече отпадъци. Любопитната еко акция стартира на 2 септември и 

ще продължи до края на месеца. 

 

Всеки рибар от местната рибарска общност, който се включи в инициативата 

ще трябва да изтегли събраното и извадено на брега количеството отпадъци и да 

ги изхвърли в специално отреден за акцията контейнер. 

 

Рибарите с най-богат "улов“ ще получат подаръци – ваучери за ловно- рибарско 

магазин. 
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Инициативата е част от проекта на Община Бургас "Прилагане на мерки за 

намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, който се изпълнява в 

партньорство с Фондация "Шанс за децата и природата на България“, както и 

НПО "The Blue Army“, Исландия. Финансирането му е по Програма "Опазване на 

околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. 

 

С дейностите по проекта се цели подобряване на екологичният статус на 

морските води в Бургаския залив и повишаване на обществената 

информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и 

предотвратяване на морските отпадъци. 

 

Продължителността на проекта е 14 месеца. 

 

Източник: Kulturni-novini.info 

Заглавие: Комедиен фестивал "Усмивки под тепето" събира в Пловдив едни от 

най-големите имена на театралната сцена 

 

Събитието, посланик на идеята #БезОтпадъци ще събира разделно своите 

отпадъци 

 

Линк: https://kulturni-novini.info/sections/11/news/33271-komedien-festival-usmivki-

pod-tepeto-sabira-v-plovdiv-edni-ot-nay-golemite-imena-na-teatralnata-stsena 

 

 
 

Текст: Театрален комедиен фестивал "Усмивки под тепето" 2021 г. ще зарадва 

пловдивчани в  края на горещите месеци. На Летен Театър Бунарджика Пловдив 

пристигат едни от най-големите имена на театралната сцена като Виктор Калев, 

Стефания Колева, Димо Алексиев, Мария Сапунджиева и други. 

 

Специално участие във фестивала ще вземат и Златните момичета 

Олимпийските  шампионки по художествена гимнастика. Организатор на 

фестивала е МаскАрт, а събитията са част от програма "Наследство" на 

Фондация Пловдив 2019. 

 

Интересен акцент на фестивала ще бъде присъединяването му към 

семейството на събитията #БезОтпадъци които се случват в града в последните 

три години. Началото на подобни събития бе по време на Европейска столица на 

културата 2019-та, когато всички събития част от програмата бяха подкрепи от 

платформата на Сдружение БГ Бъди активен - “Аз Ти Пловдив! - Чиста Европейска 

столица на Културата 2019”. От тогава и до сега Сдружението продължава да 

подкрепя големи и малки фестивали и събития като им помага те да бъдат по-

чисти и да разпространяват нуждата от лична отговорност към средата. 

 

“Масовите събития като фестивали, концерти, спектакли са едни от най-

приятните моменти в живота на всеки град. Но освен положителните емоции, те 

носят със себе си и много отпадъци. Проектът Партньорство за красива и чиста 

България част от дългосрочната програма _Място България подкрепя големи 

събития в цялата страна с идеята да помислим за отпечатъка, който оставяме 
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след себе си докато се забавляваме и как можем да го избегнем.”, казва Румяна 

Киризиева от Сдружение БГ Бъди активен. 

 

По време на събитието ще се проведе мащабна информационна кампания, 

по време на която доброволци ще обясняват ползите от разделното събиране и 

рециклиране и как то трябва да се случва правилно. Ще бъдат разположени и 

кошчета за разделно събиране и арт инсталацията Шишеяд, която ще събира 

пластмасовите бутилки генерирани от публиката. В деня на детското 

представление, екип на БГ Бъди активен ще проведе и серия Чисти игри с цел по 

забавен и интересен начин да научи най-малките на основни неща за 

разделното събиране и рециклиране. 

 

“Радваме се, че ще успеем да покажем на пловдивчани че културата означава 

и отношение към средата”, казва Ани Бояджиева от организаторите от МаскАрт 

- “Заедно с всички актьори, участващи в постановките, ще споделим призива на 

БГ Бъди активен за събития #БезОтпадъци” и се надяваме, че пловдивчани ще 

дадат пример за това какви могат да бъдат зрителите и ще оставят след себе си 

театъра чист”. 

 

Източник: DNEWS.BG 

 

Заглавие: Община Севлиево подменя старите съдове за битови отпадаци в града 

и селата 

 

Линк: https://dnews.bg/obstina-sevlievo-podmena-starite-sadove-za-bitovi-

otpadaci-v-grada-i-selata.html 

 

 
 

Текст: Общинският съвет одобри предложението част от натрупаните средства 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2, както и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците 

за 2020 г. в размер на 170 000 лв. да бъдат изразходвани за нови контейнери. 

 

Това става възможно след изменение в Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, даващо право заложените, но неизразходвани средства в рамките на 

годината по двете пера, да остават по сметката на общината, която ги е 

събрала, както и да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни 

компенсирани промени. 

 

Закупуването на новите съдове за смет ще допринесе за по–ефективно 

изпълнение на задълженията, разписани в Закона за управление на отпадъците 

и Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата - почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване, на отпадъците от общинските пътища, 

земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните 

обслужващи комплекси и други. 

 

Източник: Zetramedia.com 



Заглавие: В Троян заловиха трима крадци 

 

Линк: https://zetramedia.com/%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-

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

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8/ 

 

 

Текст: На 28 август след проведени оперативно-издирвателни мероприятия от 

служители на РУ Троян, трима мъже от града, на възраст 48, 18 и 14 години са 

установени, като съпричастни към извършена кражба на 5 радиатора за товарни 

автомобили. В хода на работата полицаите са установили, че радиаторите са 

отнети от фургон разположен в двора на авторемонтна работилница Троян, а 

извършителите са установени при опит да предадат вещите в пункт за изкупуване 

на черни и цветни метали. По случая е образувано досъдебно производство, а 

48-годишният и 18-годишният са задържани за срок до 24 часа в РУ Троян и 

работата по случая продължава. 
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