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Заглавие:  Шишеяд събира пластмаса за рециклиране в Марково 
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Текст: Марково вече е част от националната кампания за насърчаване на 

разделното събиране „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. 

 

Пред Младежкия клуб на ул. „Захари Стоянов“ е поставена инсталацията 

„Шишеяд“, дарена сдружение „БГ Бъди активен“. В нея ще се събира пластмаса 

за рециклиране. 

 



Инсталацията събира 20-25 кг смачкани пластмасови бутилки или около 1000 

бутилки. 

 

В цялата страна до момента има 10 Шишеяда. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Тополи твърдо против депо за медицински отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101616804/topoli-protiv-depo-za-medicinski-

otpadaci 

 

 
 
Текст: Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране 

и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване“ край Тополи предизвика 

недоволството на живеещите в селото. 

 

68 възражения са постъпили до момента в кметство Тополи. 

 

Инициативният комитет „Тополи диша” е събрал 1748 подписа против на хартия. 

Подписка с 2348 подписани има и в сайта „Петиция”. 

 

Румяна Никова е главен библиотекар и милее за Тополи. 

 

Пред репортера ни Ваня Славова тя каза, че в последните години в квартала 

живеят все повече млади семейства и добави: 
 

Румяна Никова-жител на Тополи, която заедно с всички останали е против 

изграждането на площадка за събиране и съхраняване на медицински 

отпадъци. 

Бъдещата инвестиция е на фирма  „Екосейф“ ООД. Тя има и подобно депо в 

град Девня. 

 

Кметът на Тополи Благовест Георгиев заяви, че се очаква становище на РИОСВ-

Варна. 

 

И се надява те да не разрешат изграждането на депо в Тополи. 

 

"През годините в Тополи толкова много боклук се се стоварил и замърсявали 

производства има какви ли не, че няма как като жители тук да допуснем 

поредното подобно нещо, колкото да ни убеждават, че няма да нанесе някакви 

щети", допълни кметът. При нас е единственият действащ екарисаж, имаме 

крематориум, пречиствателната станция на Варна, голяма част от шламоотвала 

на ТЕЦ-ца (около 500 дка) са в нашето землище, имаме и много незаконни 

строителни сметища, подчерта Георгиев. 

 

Според еколога на Тополи решението за депото е взето прекалено бързо. 

 



Очаква се становище на РИОСВ. 

Но жителите на Тополи са твърдо против изграждането на депото там. 

 

Източник: Столица 
 

Заглавие:  Замърсяване със строителни отпадъци до рибарското селище 

 

Линк: https://www.iskra.bg/zamarsyavane-sas-stroitelni-otpadatsi-do-ribarskoto-

selishte/ 

 

 
 

Текст: Във връзка със съборени от Община Бургас незаконни постройки в 

рибарското селище до Бургас, от ОЗБГ изпратихме сигнал до министъра на 

околната среда и водите Борислав Сандов за замърсяване на природата със 

строителни отпадъци: 

 

„Уважаеми Министър Сандов, 

До град Бургас се намира небезизвестното рибарско селище, а за някои е 

познато като Ченгене скеле. Преди няколко години Община Бургас извърши 

проверка и установи незаконно построени сгради, които бяха съборени. Това се 

случва около 2013-2014 година. Местоположението на част от разрушените 

постройки е с координати 42.434968, 27.525114. Постройките бяха съборени, но 

не и премахнати и прилагаме няколко снимки да видите замърсяването на 

природата, което се е получило след събарянето на зданията: 

 

Поради незнайни причини за нас Общината не е почистила отпадъците, както и 

не е принудила собствениците на незаконните постройки да го направят след 

тяхното събаряне. Доколкото ни е известно други институции също не са се 

задействали, за да бъде почистена природата и видимите резултати са налице – 

замърсяване, замърсяване, замърсяване. 

Молим да бъде извършена проверка защо отпадъците не са почистени, кой е 

длъжен да ги почисти и всеки виновен да бъде санкциониран спрямо закона. 

Също така да се предприемат действия за почистването на природата от тези 

строителни, а и не само, отпадъци.“ 
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