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Източник: Актуално 
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Текст: Килограми пластмасови отпадъци „уловиха“ в морето днес рибари от 

Ченгене скеле.   Нетрадиционният улов е част от инициативите по 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.   Идеята е всеки от рибарите да извади от 

морето, колкото е възможно повече отпадъци, в рамките на 1 месец. 

Любопитната еко акция стартира на 1 септември и ще продължи до края на 

септември.  

 



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

ще трябва да претегля и записва събраното количество пластмасови, стъклени и 

метални вещи от морското дъно и повърхност. В края на месеца ще бъде ясно 

кой от тях е събрал най-много отпадъци. Най-активните ще получат подаръци – 

ваучери за ловно-рибарски магазин.   Предвидени са и специални контейнери 

за „уловените“ в морето боклуци, които ще бъдат сепарирани.   С дейностите по 

проекта се цели подобряване на екологичния 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: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Доброволци раздават пепелници на плажа 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Dobrovolci-razdavat-pepelnici-na-

plazha-1120861 

 

 
 

Текст: Като част от акциите от Партньорство за красива и чиста България, част от 

дългосрочната програма "_Място България“, тази почивни дни ще се проведе 

поредна акция, целяща опазването на околната среда, и в частност намаляване 

на замърсяването от цигарени угарки. 

 

Фасовете изпреварват найлоновите торбички и пластмасовите сламки като най-

разпространеният замърсител. Всяка година в света се изхвърлят около 680 

милиона килограма тютюневи отпадъци. Угарките от цигари са замърсител, 

който от "БГ Бъди активен“ и партньорските от Варна и Северното Черноморие са 

взели на прицел в част от дейностите, посветени на опазването на чистотата в 

града, намаляването и рециклирането на отпадъци.  

 

Освен източник на токсични вещества в природата, фасовете са трудно 

разградим отпадък, за който за съжаление много хора нехаят. "Най-често 

изхвърленият предмет са угарките от цигари. Тютюневите изделия съставляват 38% 

от всички отпадъци по пътищата и 30% в "преходните зони“ – местата, където 

пушачите преустановяват пушенето си, преди да продължат", казва Румяна 

Киризиева от сдружение БГ Бъди активен, инициатор на кампанията. 

 

“Тези проценти на замърсяването с угарки от цигари се свързват със състоянието 

на средата и нейната инфраструктура. Това означава че броят контейнери за 

цигарени угарки би повлиял на замърсяването. Наличието на такива контейнери, 

независимо дали самостоятелни или като част от кошчета за боклук, корелира с 

по-ниските проценти на замърсяване с цигарени угарки." 

 

По време на дългия почивен уикенд - 4, 5 и 6 септември, доброволци ще раздават 

пепелници по плажната ивица на Варна и Езерец. Доброволците ще проведат и 

мащабна информационна кампания, целяща повишаване на 

информираността за замърсяването и превенцията му. 
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“Въпросът е да се образоваме. Промяната започва от нас. Не може да 

обвиняваме другите за средата около нас, докато самите ние хвърляме било то 

фасове, бутилки,  люспи от семки, хартийки и други в природата. Хората трябва 

да се научат да мислят критично и към себе си", споделя Зоя Георгиева от екипа 

на сдружението. 

 

Източник: Община Русе 

 

Заглавие: Нaд 50 тoнa внocни oтпaдъци прecтoявaт във Врaцa вeчe близo двe 

гoдини 

 

Зa прeмaхвaнeтo нa oтпaдъкa ce бoрят и oт грaждaнcкaтa инициaтивa „Cпacи 

Врaцa“ 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/609593-nad-50-tona-vnosni-otpadaci-prestoavat-vav-

vraca-veche-blizo-dve-godini 

 

 
 

Текст: Нaд 50 тoнa итaлиaнcки бoклук прecтoявaт във Врaцa вeчe близo двe гoдини. 

Нeгoднитe зa упoтрeбa тoнeр кaceти, внeceни в Бългaрия кaтo „нeoпaceн“ 

oтпaдък, oщe cтoят нa плoщaдкaтa във Врaцa. Твърдeшe ce, чe нe ca бoклук, a 

cурoвинa c дoбaвeнa cтoйнocт. 

 

Фирмaтa-внocитeл нямa рaзрeшeниe зa рaбoтa c тaкъв вид oтпaдък. Cлeд 

cигнaл, eкoвлacтитe ce зaeхa cъc cлучaя, издaдoхa прeдпиcaния, нo нe бяхa 

изпълнeни. Рeзултaтът – три aктa зa oбщo 40 хиляди лeвa. Coбcтвeникът нa тeрeнa, 

твърди, чe дoри нe пoлучaвa нaeм, прeдaдe бТВ. 

 

Зa прeмaхвaнeтo нa oтпaдъкa ce бoрят и oт грaждaнcкaтa инициaтивa „Cпacи 

Врaцa“. Cлeд кoнcултaции cъc cпeциaлиcти, aктивиcтитe ca кaтeгoрични, чe 

мaкaр дa e oбявeн кaтo нeoпaceн, бoклукът e тoкcичeн. 

 

„Пo cпeцификaция нa прoизвoдитeлитe, вceки eдин тoнeр e кaнцeрoгeнeн – тoй 

e рaкooбрaзувaщ, кaзaнo нa пo-прocт eзик. Тaя плacтмaca, кoятo cтoи нa 

oткритo, cтaрee и зaпoчвa дa ce пукa. Вcичкoтo тoвa нeщo пo зeмятa ниe вeчe cмe 

гo вдишaли“, кoмeнтирa прeд мeдиятa Иcкрeн Дилoв oт грaждaнcкaтa 

инициaтивa „Cпacи Врaцa“. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Деца почистиха "Кирека" 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101520988/deca-pochistiha-kireka 
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Текст: Деца от Центъра за настаняване от семеен тип „Слънце“ в Каспичан 

почистиха от отпадъци местността „Кирека“. 

 

В доброволческата акция се включиха общо 11 души на възраст от 10 до 16 години 

и техният ръководител Людмил Атанасов. Това е поредна тяхна инициатива. 

Общинската администрация пък е осигурила транспорт за извозването на 

събраните отпадъци. 

 

През последните няколко години децата почистват района от разклона за 

„Кирека“ до стария лагер. Там има одобрен проект за обновяване на местата 

за отдих и туризъм, които включват нови пейки, маси и беседки. 

 

 

 

 


