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Текст: Две нови пейки, рамка за снимки и музей на отпадъците, както и още 

информационни табели в близост до Бункера на плаж Езерец са поставили през 

това лято доброволците от Място Езерец, Читалище Отец Паисий Езерец, Public 

Environmental Center for Sustainable Development и Ивайло Добрев. 

 

„Всичко това реализираме като част от инициативите ни за подобряване на 

градската и околната среда в рамките на Място България и дългогодишното ни 

партньорство с BG Бъди активен, с подкрепата на фондация Кока Кола, каза 

Гергана Димитрова от Място Езерец в интервю за Добрич онлайн. 

 

Промяната започва с всеки един от нас, сигурна е тя. Честно казано не е лесно 

да събереш доброволци, но ние сме щастливци да получим подкрепата на 
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местните читалища, училища и организации, защото успяхме да въвлечем 

именно децата. Изключително силно вярваме, че те са бъдещето и ако те имат 

това отношение към природата - да я опазват, да рециклират и да съзнават какво 

потребяват и по какъв начин, е определено правилната посока. Прави ни 

впечатление, особено докато правихме акциите в по-силната част от сезона, 

имаше и хора, които съвсем импулсивно решиха да се включат и ни помогнаха. 

Бяха наши доброволци - събираха боклуци и ни помогнаха да изградим музея. 

Доброто наистина заразява и ако всеки един от нас в ежедневието си прави по 

нещо малко, ние вярваме, че с натрупване нещата ще се получат. С малки 

стъпки към голямата промяна!, категорична е тя. 

 

Фасовете и пластмасовите отпадъци са силен акцент в проведените морски 

кампании за лято 21. Като част от инициативите на BG Бъди Активен и на Място 

България, младите хора обръщат внимание основно на пластмасовите отпадъци 

и алармират, че още един голям замърсител се явяват фасовете.  

 

Много голяма част от хората, мислейки, че фасовете са с по-кратък срок на 

разграждане, неглижират замърсяването, но те за съжаление, попадат в 

екосистемата като цяло и пречат и на флората, и на фауната и не би трябвало 

да бъдат част от плажа и изобщо от природата, обяснява Гергана. 

 

Количествата фасове, които доброволците са събрали, определят като 

потресаващи.  

 

Не по-малко количество и пластмасови отпадъци са прибрани в общо петте 

акции за почистване на петте плажове и плажни зони по Северното Черноморие, 

към които ние се бяхме насочили. Там на акция от по 2-3 часа, това са може би 

не повече от 2 километра, се събираха 20-на чували с боклуци. Само пластмаса. 

Това също е голям проблем, обобщава екоактивистът Гергана. 

 

Оригиналната идея да направят Музей на боклука на плаж Езерец е дело екипа 

на Място Езерец с помощта на една организация, която също оперира на 

територията на селото и техните дороволци. 

 

Нашият екип и местни жители сме основният екип сътворители, както и нашият 

партньор Ивайло Добрев. Идеята си беше наша, изпълнението също и се 

надявам да има ефекта, който търсим, разказа Гергана Димитрова.    

 

Обратната връзка за постигнатото и посланията им чрез акциите за почистване и 

промяна в нагласите към опазване на околната среда младите хора виждат в 

любопитството и големия интерес, който има към постигнатото вече. 

 

Имаме отзиви и на нашата страница във фейсбук, допълва събеседничката ми. 

Повечето хора ни поздравяват, намират идеята за оригинална, а ние се 

надяваме, че ще им въздейства и следващия път ще се замислят, когато оставят 

отпадъци в природата 

 

Музеят е направен в края на сезона, в последните седмици на месец август. Той 

е част от всички инициативи, които доброволците са организирали за 7-8 месеца 

– почиствания, фестивали, работа с деца и местни читалища. 

 

Всичко – включително работата на MOUSE – нашият артист, който създаде бункера 

и направи този красив стенопис, е от тази година. Това си беше поредица от 



събития и от 2021 остават на открито музеят, заедно с рамката за снимки и 

пейките, обяснява Гергана.  

 

А младите хора имат още много идеи за догодина, работата им продължава. 

Каузата – да се увеличи гражданската активност и обществената отговорност на 

хората, а публичните пространства да бъдат по-чисти, красиви и достъпни, да се 

превръщат в център на социалния живот в местната общност. 

 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Жителите на Ново село се амбицираха за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк:https://trud.bg/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%

B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5-

%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

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

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 

 

 
 

Текст: Кметът Христо Христов: Едни стопани избраха усилията им да бъдат 

възнаградени с намаляване на дължимите местни данъци, други да го правят в 

полза на общността 

Жителите на великотърновското село Ново село се активираха за разделно 

събиране на отпадъци. Инициативата за екологичната дейност е на кмета на 

китното селище Христо Христов, който е и председател на Сдружение „Отец 

Матей Преображенски“. Едни стопаните избраха усилията им да бъдат 

възнаградени с намаляване на дължимите местни данъци и такси, други да го 

правят в полза на екологичното бъдеще на общността. Това стана ясно от 

проведена анкета. 

 

Сумите по налозите ще се приспадат от стойността на предадените от тях 

рециклируеми отпадъци, с което пък се реализира проектът „Нов прочит на 

историята "Сливи за смет" на „Ми Пет Трейд" ЕООД. По инициативата се запалили 

деца, възрастни и чуждестранни заселници. В Ново село живеят около 600 човека 

в 350 домакинства. В селището има над 550 жилищни имота, 200 от които се 

ползват през почивните дни. 

"Свидетели сме на безмилостно замърсяване на канавки, крайпътни отбивки, 

земеделски земи и водни обекти. Купища отпадъци сме вадили някога от 

местните дерета. Положихме огромни усилия в почистването на Юртенската 

чешма. Чрез реализиране на проекта „Сливи за смет“, искаме Ново село 

занапред да е образец за чистота и ред", заяви Христо Христов. 

 

Управникът сподели, че напоследък има небивало от десетилетия разрастване 

на общността. Селото се подмладява и това винаги е повод за надежда. Заедно 

с удовлетворението обаче, екипът на кметството отчита и нарастване на 

отговорностите. 



 

"Хората, които си купуват къщи, се захващат да чистят, събарят и дострояват. 

Много кореняци-новоселци, взеха рязък завой, стопираха обявите си за 

продажба и казаха: „Оставам!“. Деца и внуци се завръщат от гурбет и търсят 

бащината къща. Закипяха интензивни ремонти в имотите, а количеството 

отпадъци значително се увеличава", коментира Христов. 

 

Първенецът на Ново село допълва, че е наясно с липсата на контейнер за 

строителни и едрогабаритни отпадъци на територията на селището. 

 

"Дори да имаше, при мащабите на строителството към този момент, той ще се 

запълва много бързо и пак ще има свръх отпадъци. Сред вещите, които масово 

изхвърляме са стари мебели, посуда, буркани и др. опаковки, дрехи, постели, 

както и парчета от изкъртени плочки, мивки, кирпич и тухли, например. Практиката 

показа, че ако хората няма къде да си изхвърлят боклука, в най добрия случай го 

оставят до контейнерите, а недобросъвестните го депонират директно в нивите и 

горите. В този случай възникват въпросите – кой ще почисти там, кой и как ще бъде 

глобен? От експеримента, който направихме в нашите домакинства, се оказа, 

че отделяйки опаковките – хартиени, стъклени, пластмасови, битовия отпадък, 

който не подлежи на преработка е не повече от една трета от целия обем. Не е 

за подценяване проблемът със старите автомобилни гуми и плоското стъкло, за 

които стопаните трябва да си плащат на специализирани фирми, за да ги 

вземат", обяснява Христо Христов. 

 

Източник: Dir.bg 

 

Заглавие: Доброволци почистиха Южния плаж от фасове и други отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101531740/dobrovolci-pochistiha-ujnia-plaj-ot-

fasove-i-drugi-otpadaci 

 
 

Текст: Около 50 доброволци се включиха в акцията по почистване на Южния плаж 

във Варна от фасове и други отпадъци. Тя е част от кампанията "Промени 

картинката", която обхваща няколко града в страната. 

 

Заредени с чивали и ръкавици и много настроение, участниците в инициативата 

почистиха ивицата от входа на плажа по цялото протежение на Плувен комплекс 

"Приморски". Само за няколко минути, един от доброволците Димитър Стоянов 

почти напълни своя чувал. 

 

"Доста боклуци има тук. Надявам се, след като напълним чувалите и ивицата 

стане по-чиста, хората да я пазят и да не изхвърлят своите фасове и други 

отпадъци", каза Димитър Стоянов. 

 

"Избрахме Южният плаж, тъй като той е изключително притегателно място за 

варненци и гостите на града. Тук идват много хора да спортуват и да се 

забавляват. Затова искаме да им е чисто и приятно. Насочили сме се към 



фасовете, тъй като те са един от най-големите замърсители на природата в 

световен мащаб. За тяхното разграждане са необходими между 3 месеца и 15 

години, в зависимост от външните условия. Дано да не се сбъднат прогнозите, че 

до 10 години в морето ще има повече фасове, отколкото риба", поясни Светлин 

Маринов, който е координатор на иницативата в морската столица. 

 

Участниците в акцията се обединиха около мнението, че за да живеем в по-чиста 

и здравословна околна среда, трябва да се промени и мисленето на хората. 

Ключ към тази промяна са бъдещите поколения. Ето защо, една от основните 

цели на доброволците е да дадат пример и на децата. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Перник събират опасните битови отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101531716 

 
 

Текст: За втори път тази година, мобилният събирателен пункт за опасни битови 

отпадъци от домакинствата ще бъде в Перник. В понеделник жителите на 

общината могат да предават безплатно генерираните в домакинството опасни 

отпадъци. 

 

При предходната кампания - на 16 април, перничани са предали общо 429 кг 

опасни отпадъци като лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и 

замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски 

материали, живак и живак съдържащи уреди. 

 

На 27 септември те отново ще могат да сторят това, предотвратявайки по този 

начин замърсяването на околната среда с опасни за здравето отпадъци. От 10 

до 13 часа, пунктът ще бъде в центъра на града - на паркинга до Регионалния 

исторически музей, а от 13.30 до 16.30 часа- в кв. „Изток” - пред местното 

кметство. 

 


