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Източник: БНР 

 

Заглавие:  Симона Стилиянова: Гражданската коалиция „Нулеви отпадъци“ 

поиска от депутатите да прекратят в НС използването на пластмасови бутилки за 

вода 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101626540 

 

 
 

Текст: В писмо до председателя на Народното събрание Никола Минчев, 

гражданската коалиция “Нулеви отпадъци“ поиска да се прекрати използването 

на пластмасови бутилки за вода в българския парламент. Еколозите посочват 

примера на парламента във Великобритания, където на неговата територия са 

забранени пластмасата за еднократна употреба и бутилираната вода. Такава 

стъпка е предприела и администрацията на Ню Йорк. „Смятаме, че сега е 

чудесен момент  българският парламент да бъде сред тези лидери и да даде 

пример на останалите институции“, поясни за Радио Благоевград Симона 

Стилиянова от движението „Нулеви отпадъци“ в нашата страна. Самата тя е 

създател на платформа за устойчив бизнес в България, на блога „Zero Waste 

Sofia“, инициатор е на редица национални начинания. „Има варианти как това 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101626540


да се направи не само в Парламента, но и навсякъде по изключително лесен, 

интелигентен и удобен начин“, каза още Симона Стилиянова и подчерта, „че 

винаги, когато се борим за някаква кауза, ние, като неформална организация, 

предлагаме работещо решение, а не просто отричаме практика, с която не 

сме съгласни. Така направихме и в случая,  предложихме работещо, не трудно 

за реализация решение. В дългосрочен план, подобна стъпка ще помогне чисто 

екологично, ще допринесе и за намаляване на  разходите на НС, които са 

обществени пари, т.с. нашите пари, на всеки един от нас “. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие:  Над 20 тона отпадъци бяха събрани в кампанията „Чисто зелено" в 

Пловдив 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/nad-20-tona-otpadyci-biaha-sybrani-v-

kampaniiata-chisto-zeleno-v-plovdiv-2306135 

 

 
 

Текст: Хиляди пловдивчани участваха в най-мащабната до момента акция за 

почистване на града, която се проведе в събота, на 2 април, това съобщиха от 

пресцентъра на общината. 

 

По данни на Общината събраният битов боклук е около 16 – 18 тона, а близо 3 

тона е биоразградим отпадък - листа и клони. 

 

"Ще продължим с кампанията и наесен, защото искаме да създадем традиция 

в участието на гражданите в поддържането на града", коментира зам.-кметът по 

екология Анести Тимчев. 

 

В първото за Пловдив общоградско почистване се включиха кметът Здравко 

Димитров, неговите заместници, районни кметове, спортисти, представители на 

общинските предприятия, детски градини, училища, неправителствени 

сдружения, институции, граждани. 

 

Участниците получиха награди чрез томбола, която се разигра и в шестте района 

на града. 

 

Десетки фирми се включиха в кампанията с награден фонд, парични дарения 

за облагородяване на градската среда, средства за специализирани градински 

пейки. 
 

Източник: e-Svilengrad.com 

 

Заглавие: Непълнолетни крадат дрехи и метална ограда 

Линк: https://e-

svilengrad.com/2022/04/04/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%

BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-
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%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/ 

 

 
 
Текст: Двaмa нeпълнoлeтни ca ycтaнoвeни зa ĸpaжбa в xacĸoвcĸoтo yпpaвлeниe. 

Toвa e cтaнaлo cлeд cигнaл нa 31 мapт oт xacĸoвлийĸa зa ĸpaжбa нa 1,5 мeтpa  

мeтaлнa oгpaдa нa дoм нa бyлeвapд „B. Лeвcĸи“ в гpaдa. Moмчeтaтa, нa 14 г. и 15 

г., пpизнaли дeйcтвиятa cи пpeд cлyжитeлитe, ĸoитo ycтaнoвили пyнĸтa, ĸъдeтo 

двaмaтa пpeдaли мeтaлa. 

 

Ha cлeдвaщия дeн в yпpaвлeниeтo ca били и двe мaлoлeтни мoмичeтa oт 

Xacĸoвo. Πoлицaитe дoвeли дeвoйĸитe, тъй ĸaтo зaдигнaли oт мaгaзин в гpaдa 

дaмcĸи дpexи. 
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