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Източник: ФАКТИ 

 

Заглавие:  Женски пазар започна да компостира биологичните си отпадъци 

 

Всеки месец между 500 и 1000 л. биологичен отпадък, генериран на територията 

на Женски пазар отива за експериментите по компостиране 

 

Линк: https://life.dir.bg/lyubopitno/desi-stoyanova-ako-prodalzhavame-da-

izhvarlyame-otpadatsi-v-moretata-prez-2050-g-tam-shte-ima-poveche-plastmasa-

otkolkoto-riba 

 

 
 

Текст: „Пазари Възраждане“ ЕАД, общинското дружество, което стопанисва и 

управлява Женски пазар, е логистичен партньор в пилотния научно-

изследователски проект “Градски компост за устойчиво земеделие” на 

ТераЛайф Солюшънс. 

 

Проектът стартира през февруари 2022 г. и ще продължи до пролетта на 

следващата година, като основната му цел е да разработи оптимална 

„рецепта“ за компост от градски хранителен и зелен отпадък. Всеки месец 

между 500 и 1000 л. биологичен отпадък, генериран на територията на Женски 



пазар отива за експериментите по компостиране, които се провеждат на 

учебно-опитното поле “Враждебна” в София. 

 

Така, на практика, Женски пазар се превръща в единствения пазар в столицата, 

който стартира собствено компостиране на биологичните отпадъци. Това е част 

от дългосрочната иновитивна политика на „Пазари Възраждане“ ЕАД за чистота 

не само на Женски пазар, но и за Zero Waste политиката на града ни. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Подобряват системата за рециклиране на отпадъци във Враца 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101624099/podobravat-sistemata-za-reciklirane-na-

otpadaci-vav-vraca 

 

 
 

Текст: Местната администрация стартира проект за изграждането на подземни 

контейнери за рециклируеми отпадъци. Предстои закупуването на 30 съда за 

подземен монтаж.  

 

"Съоръженията са с вместимост от 1,5 куб. и ще бъдат разположени около 

административно-обществени сгради, детски, учебни и здравни заведения в 

града. Предвижда се изграждането на 10 площадки, като на всяка една ще бъдат 

разположени по 3 контейнера. Успоредно с реализирането на строително-

монтажните дейности ще се провеждат периодични информационни кампании 

в града и населените места на Враца“, обясни инж. Димитър Димитров, който е 

ръководител на проекта.  

 

Основната цел при внедряването на системата е намаляването на възможността 

за замърсяване около контейнерите, както и по-голяма ефективност при 

управлението на отпадъците.  

 

Одобреният проект на Община Враца се финансира по ОП „Околна Среда“ 

2014-2020 година. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие:  Двата сигнала за мини в Черно море се оказали черни отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/dvata-signala-za-mini-v-cherno-more-se-okazali-

cherni-otpadatsi.html 

 

 
 

 

https://bnr.bg/vidin/post/101624099/podobravat-sistemata-za-reciklirane-na-otpadaci-vav-vraca
https://bnr.bg/vidin/post/101624099/podobravat-sistemata-za-reciklirane-na-otpadaci-vav-vraca


Текст: Българските военноморски сили получили два сигнала за укрити мини в 

Черно море. В крайна сметка не били открити плаващи мини, а черни 

пластмасови кутии или отпадъци. Това заяви началникът на отбраната адмирал 

Емил Ефтимов на пресконференция в МО по отношение на крайбрежието и 

украинските плаващи мини в Черно море. 

 

Не се обявени райони забранени за плаване, но са обявени райони, където 

трябва да е с повишено внимание. 

 

Министерство на отбраната е в координация с военноморските сили на Румъния 

и Турция. Потвърждават се данните, че вследствие на течението в Черно море, 

вятърът и вълната е на значително разстояние от бреговата черта. Турските и 

Румънските ВМС също унищожили такива мини на значително разстояние от 

брега. 

 

Извършва се редовно обследване на системата на разделно движение на 

морските пространства в България. Тези морски пътища са непрекъснато 

контролирани. Борбата с плаващите мини е непрекъсната, увери адмирал 

Ефтимов. 

 

По отношение на минните ловци, придобити са два минни ловци на политическа 

цена от Кралство Нидерландия. Ние ги взехме в неоперативно състояние и 

предстои тяхното пригодяваме. Когато тренира оперативната група, тя е за 

почвени или дънни мини. 
 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: НачалоРегионалниУ насДоброволци от Белица чистят коритото на река 

Места 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/dobrovolci-ot-belica-chistyat-koritoto-na-reka-

mesta-1189958news.html 

 

 
 
Текст: Доброволци чистят коритото на река Места край Белица. Акцията се 

провежда за втора поредна година след като обилните валежи от есента и 

зимата са завлекли огромно количество отпадъци по бреговете на реката край 

града. 

 

Подробности вижте в прякото включване на Владислава Миланова. 

 

"Миналата година повече от 25 тона отпадъци закарахме в регионалното депо в 

Разлог. За съжаление, тази година едва ли ще са по-малко. Хората някак не 

можем да се научим да имаме култура, тъй като това пряко влияе върху здравето. 

Тези боклуци не са направени от нашето население. Река Места е покрай пътя 

и пътуващи хвърлят боклуците встрани. И ако човек си мисли, че прави нещо 

скришно, то природата си показва и в един момент с наводненията всичко излиза 

наяве. А ние тук сме отговорни хора и си обичаме и общината, и природата и 



затова искаме да апелираме всички да не го правят", каза кметът на Белица 

Радослав Ревански. 

 

В почистването се очаква да се включат около 300 доброволци от 12-те населени 

места на община Белица. Събраният боклук ще бъде извозен до регионалното 

депо за отпадъци в Разлог. 

 

Източник: Столица 
 

Заглавие:  Район "Красно село" ще плати 5000 лв. заради непочистени отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/ot-mrejata/raion-krasno-selo-shte-plati-5000-lv-zaradi-

nepochisteni-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Столичният район "Красно село" ще бъде санкциониран с 5000 лева 

заради непочистени отпадъци около улица "Костенец", между ул. "Житница" и 

бул. "инж. Иван Иванов".  

 

За това съобщиха граждани във фейсбук групата "Район Красно село - 

инициативност и решения за бъдещето". При съвместна проверка на РИОСВ и 

Столичен инспекторат са открити множество купчини отпадъци между ул. 

"Житница" и бул. "инж. Иван Иванов". На кмета на района Росина Станиславова 

е възложено в срок до 01.02.2022 да се предприемат действия по почистване на 

установените отпадъци. Срокът за почистването на терена обаче не е спазен и е 

наложено административно наказание "глоба" в размер на 5000 лв. "Крайно 

време е данъците на хората да отиват за реално подобряване средата на живот, 

а не за глоби вследствие на некадърно управление!", недоволстват гражданите 

от района, които очакват адекватни действия от районната администрация. 

 

 


