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Източник: БНР 
 

Заглавие:  Младежи от Шумен: Природата страда заради нас 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101609201/mladeji-ot-shumen-prirodata-strada-

zaradi-nas 

 

 
 
Текст: Замърсеният въздух и отпадъците са най-големите екологични проблеми. 

Това показват резултатите от анкета сред ученици, студенти и безработни млади 

хора от Шумен. 

 

„За тях тези проблеми застрашават екологията на Земята и на населеното място, 

в което живеят“, каза Здравка Русева, ръководител на проекта. 

 

Замърсените води, изчезването на животински и растителни видове, недостигът 

на вода и храна и замърсените почви са другите важни екологични проблеми за 

младежите. 

 

https://bnr.bg/shumen/post/101609201/mladeji-ot-shumen-prirodata-strada-zaradi-nas
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Малко над 50% от участниците смятат, че природата страда основно от 

човешката дейност. По-малко от половината винят бизнеса за замърсената 

околна среда. 14% от младите хора на Шумен не вярват, че някой е способен да 

реши екологичните проблеми. 

 

Общините и Министерството на околната среда и водите са двете институции, 

които могат да се справят със замърсяването на околната среда, твърдят 

младежите. 

 

Една от целите на проучването е анкетираните да предложат и решения за по-

чиста природа. „Трябва да има заводи за третиране на отпадъци и повече 

контейнери за разделно събиране на отпадъци, за това настояват анкетираните. 

Младежите смятат, че мръсният въздух може да се пречисти със засаждането на 

повече дървета. Предлага се и използването на повече електрически автомобили 

и велосипеди“, обясни Русева. 

 

Проучването е проведено в осем шуменски училища и във филиала на 

Медицинския университет. Анкетирани са и 40 млади шуменци, регистрирани в 

Бюрото по труда. Малко на 400 души са попълнили въпросника. 

 

Проектът е на Демократичното сдружение „Искам да знам“. През април и май 

ще бъдат организирани и информационни екокампании в Шумен. 

 

Източник: Кмета 
 

Заглавие:  До няколко години Свиленград става община с нулеви отпадъци 

 

Линк: https://kmeta.bg/%D0%B4%D0%BE-

%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1/ 
 

 
 

Текст: Договор за сертифициране на община с нулеви отпадъци подписа кметът 

на Свиленград арх. Анастас Карчев. Контрактът се отнася до сътрудничество 

между Свиленград и Европейската организация за нулеви отпадъци и нейния 

обучителен център със седалище в Брюксел (Zero Waste Europe и Mission Zero 

Academy), съобщиха от местната администрация. Община Свиленград се 

ангажира, че до 2025 година ще въведе необходимите мерки, които ще й 

позволят да получи сертификат за община с нулеви отпадъци. 

 

Сътрудничеството включва консултиране на общината в различни дейности за 

осъществяването на плана за нулеви отпадъци – анализ и оценка на най-важните 

действия и състоянието в момента, набелязване на най-добрите практики и 

решения,  достъп до обучения от Mission Zero Academy с базови онлайн курсове 

относно различните аспекти на нулевите отпадъци, онлайн сесии с въпроси и 

отговори със специалисти по нулеви отпадъци, използване на система, която 

събира различни данни за отпадъците, извежда графики и онагледява напредъка 



във времето, свързване с други общини в програмата за сертифициране и 

други. 

 

След като бъде одобрена чрез одит, общината ще получи сертификат за 

първата в България община с нулеви отпадъци, предвижда планът. Основна цел 

на сертифицирането е постигането на 90 процента предотвратяване, повторна 

употреба, рециклиране, компостиране на твърдите битови отпадъци, така че не 

повече от 10 на сто да остават за депониране. До 2025 г. общината ще трябва да 

достигне до не повече от 99 кг годишно нерециклирани отпадъци на жител, 

допълват от общината. 

 

Източник: Марица 
 

Заглавие: Компост срещу платени данъци раздават в Харманли   

 

Линк: https://www.marica.bg/region/haskovo/kompost-sreshtu-plateni-danaci-

razdavat-v-harmanli 

 
 
Текст: Граждани на Харманли могат да получат безплатен компост, ако са 

платили данък сгради и такса сме. Инициативата започва от 1 март и ще 

продължи до 8 април, съобщиха от Общината.  

 

Харманлийци могат да получат до 3 литра безплатен компост,  който е естествен 

наторител за растенията в дома или градината. Той е произведен от общинско 

дружество „Екоресурс – Харманли“ .  

 

Две са базите, в които ще се получава компоста, това са Мобилните центрове за 

разделно събиране на отпадъците от домакинствата, находящи се до паркинга 

на Лидл и до Ветеринарната лечебница. 

 

Компостиращата инсталация бе изградена по проект на Община Харманли , 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.  

 

 

 


