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Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: България е сред първите три страни в ЕС по рециклиране на пластмаса 

 

През 2019 г. в Евросъюза са преработени 41% от пластмасовите опаковки 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-sred-pyrvite-tri-

strani-v-es-po-reciklirane-na-plastmasa-338507/ 

 

 
 

Текст: Литва, Чехия и България са страните в ЕС, които рециклират най-голям 

процент пластмасови отпадъци, съобщава Евростат. 

 

През  2019 г. в Евросъюза са рециклирани 41% от пластмасовите опаковки. В 

същата година всеки живеещ в ЕС е изхвърлил 34,4 кг пластмаса, от които са 

преработени 14,1 кг. 

 

Между 2009 и 2019 г. обемът на пластмасов боклук на глава от населението 

расте с 24% (+6,7 кг). Обемът на рециклирани пластмасови опаковки се е 

увеличил значително за този период с 50% (+4,7 кг). 



 

Въпреки този напредък нерециклираните опаковки растат с 2 кг на човек от 2009 

насам заради значителния ръст в общия обем генериран пластмасов отпадък. 

 

Девет страни членки рециклират повече от половината изхвърлени пластмасови 

опаковки: Литва (70%), Чехия (61%), България (59%, по данни за 2018 г.), 

Нидерландия (57%), Швеция и Словакия (и двете по 53%), Испания (52%), Кипър 

(51%) и Словения (50%). 

 

Най-малък дял пластмасови опаковки се преработват в Малта (11%, 2018 г.), 

Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария (33%). 

 
Източник: News.bg 

 

Заглавие: Деня на Черно море бе отбелязан от рибари с кампания за 

почистването му 

 

Линк: https://news.bg/regions/denya-na-cherno-more-be-otbelyazan-ot-ribari-s-

kampaniya-za-pochistvaneto-mu.html 

 

 

Текст: В Деня на Черно море, две рибарски сдружения обединиха усилията си 

да почистят Българското Черноморие от отпадъци. Идеята им е само за 8 месеца 

да извадят от морето най-малко 15 тона мрежи, метал и пластмаса, съобщи БНТ. 

 

Те имат за цел и да ограничат щетите от така наречения призрачен риболов, 

който вреди на екосистемите в Черно море - изоставените рибарски мрежи, 

които улавят всякакви морски обитатели. 

 

Целта им е да почистят черноморската акватория на страната ни. Предишната 

им кампания обхвана само района от Емине до Калиакра. Тогава от морето 

бяха извадени над 7 тона отпадъци. 

 

"Най-мръсно е в пътищата нагоре на север, където минават големите кораби. 

Дори сме виждали как хвърлят кофи с отпадъци, напоени с мазут, ние сме ги 

виждали как ги бутат директно в морето", обясни кап. Георги Джамбазов. 

 

Кампанията се казва "Най-ценният улов" и ще бъде дългосрочна инициатива. 

Желанието на рибарите е отпадъците от морето да бъдат рециклирани. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Скулпторът Антон Урдажиев създава фигури на животни от метал и 

дърво 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101549666/skulptorat-anton-urdajiev-sazdava-

figuri-na-jivotni-ot-metal-i-darvo 

 



 
 

Текст: 400-килограмов метален, уникален мечок извая скулпторът Антон 

Урдажиев, от рудоземското село Елховец. Той живее в Пловдив, но 

работилницата му е в селото. 

 

„Завършил съм художествената гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив, след това  

Националната художествена академия в София, специалност „Метал. 

Металопластика“. Там се срещнах с този метал, с този материал и с този начин 

на изразяване чрез метала и хареса ми. Допадна ми, продължих, развих някои 

неща пожелавам си да правя още много такива неща и мечтите ми са свързани 

с това да се занимавам с изкуство и с нищо друго“, каза за БНР 36-годишният 

Антон Урдажиев. 

 

Изкуството му дава живот на стари метали, които превръща в уникати. А всяка 

негова фигура притежава изразителност и емоционалност.  

 

„Аз всички си ги харесвам - моделите ми са от природата, някакви животни, 

повечето пъти работя върху насекоми, животинки. Изследвам им формата, 

снимам ги и след това ги правя от метал,  имам и от дърво, повечето неща са ми 

от метал“. 

 

Много от творбите му красят фоайета на обществени сгради и частни имоти в 

страната. Негово творение са внушителните скулптори от дъб на три маймуни. 

На този етап Антон,  популяризира изкуството си чрез социалните мрежи. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Приключиха двете екокампании на община Трявна за разделно 

събиране на отпадъци в детските градини 

 

Линк: https://www.actualno.com/gabrovo/prikluchiha-dvete-ekokampanii-na-

obshtina-trjavna-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-v-detskite-gradini-

news_1663582.html 

 

 
 

Текст: С предадени хартиени и пластмасови отпадъци и получени нови 

образователни книжки – така завършиха двете екокампании на Община Трявна, 

насърчаващи разделното събиране на отпадъци. Инициативите, под наслов 

“Предай непотребна пластмаса, вземи нова книга” и “Използвана хартия за нова 

книга” се проведоха в трите детски градини на територията на общината – ДГ 

“Светлина” – Трявна, ДГ “Калина” – Трявна и ДГ “Осми март” – Плачковци и бяха 

насочени към най-малките. 

 

https://www.actualno.com/gabrovo/prikluchiha-dvete-ekokampanii-na-obshtina-trjavna-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-v-detskite-gradini-news_1663582.html
https://www.actualno.com/gabrovo/prikluchiha-dvete-ekokampanii-na-obshtina-trjavna-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-v-detskite-gradini-news_1663582.html
https://www.actualno.com/gabrovo/prikluchiha-dvete-ekokampanii-na-obshtina-trjavna-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-v-detskite-gradini-news_1663582.html


Целта на кампаниите е да се възпита и създаде у децата отговорно екологично 

поведение към опазването на околната среда и да осъзнаят колко важно и 

полезно е разделното събиране на отпадъци. Предоставянето на образователни 

книжки, от друга страна, ще засили интереса и любовта на малчуганите към 

четенето и тяхното интелектуално израстване. Така в продължение на две 

седмици, малките сладури имаха възможност да занесат в детските градини 

разделно събраните от тях и техните родители пластмасови и хартиени отпадъци. 

 

За своето добро дело, първо бяха поощрени малчуганите от Детска градина 

“Осми март” в Плачковци. Децата с радост и гордост споделиха, че вече знаят 

как да отделят хартията и пластмасата от останалите битови отпадъци и с 

нетърпение очакваха новите си 18 книжки, които бяха раздадени от екологът на 

Община Трявна – г-жа Катрин Дабкова. Предадени бяха употребени хартиени 

отпадъци, както и пластмасови бутилки и кутии.  

 

След ДГ “Осми март” в Плачковци, раздаването на образователни книжки 

продължи и в Детска градина “Калина” в Трявна. Тук малчуганите от детските и 

яслени групи бяха зарадвани, заради добрият пример, който не спират да 

показват на своите връстници и родители. Заедно със своите учители, децата 

постоянно се учат как да събират разделно отпадъците. Регулярно в детското 

заведение се провеждат специални занятия, които са насочени именно към 

правилното изхвърляне на хартия, пластмаса и стъкло. 

 

Своите нови образователни книжки получиха първо най-големите представители 

на ДГ “Калина” – малчуганите от детска група “Мики Маус”. С много вълнение и 

ентусиазъм децата показаха на еколога на Община Трявна къде трябва да 

изхвърляме стъклените отпадъци – със зелен флумастер, те, свързаха стъклената 

бутилка със зеления контейнер в учебните книжки, по които работят със своите 

педагози, а след това показаха и своя обособен кът за събиране на ненужната 

хартия. Раздадени бяха и детски книжки на малчуганите от детски групи “Мечо 

Пух” и “Бон Бон”, които също обещаха, че ще продължат  разделното събиране 

на отпадъци. 

 

Екоинициативата, днес, завърши при най-малките сладури от яслените групи към 

ДГ “Калина” в Трявна, които показаха, че по нищо не изостават от по-големите в 

разделното събиране. Добрият пример, който те ни дават е непрекъснатото 

събиране на хартиени и пластмасови отпадъци в два обособени за целта коша 

и правилното им изхвърляне в цветните контейнери за разделно събиране. С 

голямо желание децата носят и пластмасови “Капачки за бъдеще”, които заедно 

със своите учители предават в големите сърца за закупуване на кувьози и 

неонатални линейки в страната. 

 

Събирането на хартиени и пластмасови отпадъци ще продължи в понеделник в 

Детска градина “Светлина”, където децата също ще получат образователни 

книжки за своята благородна дейност. Всички събрани отпадъчни материали ще 

бъдат предадени за рециклиране. Община Трявна изключително много 

благодари на всички деца, които се включиха в двете екокампании и им 

пожелава преди всичко да са здрави, да не спират да ни радват и да 

продължават да показват добрия пример на всички нас. Защото доброто е 

заразно! 

 

Източник: БНР 

 



Заглавие: Скулпторът Антон Урдажиев създава фигури на животни от метал и 

дърво 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101549666/skulptorat-anton-urdajiev-sazdava-

figuri-na-jivotni-ot-metal-i-darvo 

 

 
 

Текст: В платформата на Helpbook.info получихме питане към отговорните 

институциите - доколко е законно изграждането на депо за отпадъци зад Женския 

пазар в град София. Нашият потребител е изпратил снимки на мястото. 

 

Притеснителен сигнал дойде и от столичния район "Подуяне", откъдето също ни 

изпратиха снимки на опасен подлез, от чийто таван падат бетонни късове и 

липсват решетки на шахти, с което се застрашава животът и здравето на 

преминаващите. 

 

В случай, че видите нередности,  може да подадете сигнал в платформата на 

Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележете точното 

местоположение или района на нарушението. Платформата на Investor Media 

Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но 

и да изпратите сигнал до отговорните институции. 

 


