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Източник: БНР 

 

Заглавие:  Как можем да си направим пола от рециклирани материали показват 

в Бургас 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101628616 

 

 
 

Текст: Арт-работилници за изработка на различни предмети от рециклирани 

материали ще се проведе този уикенд в Бургас. Той ще финализира проект на 

общината за намаляване на отпадъците в Черно море. Хепънингът на тема 

„Работим за по-зелена Европа“ се организира от фондация „Шанс за децата и 

природата на България“, обясни Пепа Николова от организацията. 

 

„Там ще има няколко работилнички, позиционирани, които ще покажат на 

гражданите какво могат да направят с пластмасовите отпадъци. Страшно много 

неща могат да се направят, за да могат тези отпадъци да имат втори живот, да 

не се изхвърлят и да не замърсяват нашата природа. Това, което сме предвидили, 

в една от работилничките, е дрехи от отпадъчни материали“, посочи Пепа 

Николова. 



 

Събитието ще се проведе тази събота на т. нар. „уличка на занаятите“, „Алеко 

Константинов“, в Бургас, от 11 ч.  

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие:  Вече има две вендинг машини за отпадъци в Габрово 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/veche-ima-dve-vending-mashini-za-

otpadyci-v-gabrovo-2306512 

 

 
 

Текст: Община Габрово постави началото на депозитната система за обратно 

приемане на отпадъчни материали. 

 

Чрез изпълнението на проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект 

в областта на управлението на отпадъците на територията на Габрово“, 

финансиран чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са 

закупени два вендинг автомата, осигуряващи приемане на ненужни бутилки и 

кенчета. 

 

От първоначално заложена в проекта само една машина, в момента Община 

Габрово разполага с две функциониращи съоръжения. Закупуването на втори 

вендиг автомат стана възможно благодарение на спестен ресурс от другите 

дейности в проекта, както и след процедура за съгласуване с управляващия 

орган на ОПОС. 

 

Организират семинар за еко иновации в Габрово 

 

Депозитните вендинг машини приемат пластмасови бутилки “PET” и алуминиеви 

кенчета „CANS”, оборудвани са с дисплеи, на които се визуализират 

инструкциите за експлоатацията и информация за предадените отпадъчни 

суровини. 

 

Прецизното сепариране на материалите е възможно чрез система за 

разпознаване на опаковките по баркод и форма, като скоростта на приемане 

на отпадъците е до 40 артикула в минута. 

 

Съоръженията предоставят възможност за лесно и удобно предаване на 

рециклируемите отпадъци, като е предвидена и система за бонифициране на 

потребителите чрез различни екологични материали. 

 

Депозитната вендинг система ще повиши качеството на разделно събраните 

материали, ще увеличи рециклирането и ще допринесе за насърчаване на 

потребителите да предават отпадъците си, спазвайки принципите на разделното 

събиране. 

 



Вендинг автоматите ще бъдат демонстрирани по време на екологичния 

семинар, организиран от Община Габрово на 8 април. в Ритуалната зала в 

сградата на администрацията, 10:00 часа. 

 

След екологичното събитие вендинг автоматите ще бъдат разположени на места 

с широк обществен достъп - спортна зала „Орловец“ и стадион „Христо Ботев“. 
 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: 4 мобилни пункта ще събират опасни отпадъци в София през април 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/4-mobilni-punkta-shte-sabirat-opasni-otpadatsi-v-

sofiya-prez-april.html 

 

 
 
Текст: Организират 4 мобилни пункта за събиране на опасни отпадъци от 

домакинства в София, съобщи Столична община. 

 

Първият Мобилен събирателен пункт е в район "Люлин". 

 

Пунктът е на 08 април 2022 (петък) с обичайното работно време от 8.30 до 14.30 

часа и обичайното местоположение на бул. "Захари Стоянов" № 15, пред 

районна администрация "Люлин". 

 

От 14-16 април ще се проведе традиционната пролетна тридневна кампания за 

разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която обхваща 

четири столични района - "Оборище", "Лозенец"/"Триадица" и "Младост". 

 

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 

 

Район "Оборище" 

 

14.04.2022 г. (четвъртък) - бул. "Янко Сакъзов", на входа на парк "Заимов", срещу ул. 

"Васил Априлов"; 

 

Район "Лозенец"/"Триадица" 

 

15.04.2022 г. (петък) - бул. "Арсеналски" № 97 на паркинга до светофара на 

кръстовището с ул. "Богатица"; 

 

Район "Младост" 

 

16.04.2022 г. (събота) - жк. Младост 1, бул. "Андрей Сахаров", на паркинга пред 

магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45). 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

https://news.bg/bulgaria/4-mobilni-punkta-shte-sabirat-opasni-otpadatsi-v-sofiya-prez-april.html
https://news.bg/bulgaria/4-mobilni-punkta-shte-sabirat-opasni-otpadatsi-v-sofiya-prez-april.html


Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни) 

Лакове и бояджийски материали 

Домакински препарати и химикали 

Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на 

столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и 

химикали. 

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

 


