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Източник: Актуално 

 

Заглавие:  Как да се справим с отпадъците възможно най-лесно? 

 

Линк: https://www.actualno.com/chistofainici/kak-da-se-spravim-s-otpadycite-

vyzmojno-naj-lesno-news_1740000.html 

 

 
 

Текст: Проблемът с отпадъците е важен не само от гледна точка на екология, 

опазване на природата или замърсяване на околната среда и вредата, 

следваща от това за човешкото здраве, но и от гледна точка как да се справим с 

отпадъците вкъщи и как по-лесно да ги събираме и изхвърляме така, че да не е 

натоварващо и да е екологично. Известно е, че постоянно увеличаващите се 

количества пластмаса, изхвърлени като боклук, пълнят водните басейни, 

въздействат отрицателно върху биологичното разнообразие и имат огромен 

принос за изменението на климата. Всичко това влияе негативно на хората, 

водейки до бедствия, заболявания, щети върху здравето и имуществото. Това 

налага да намерим начин да намалим употребяваното количество и да си 

отговорим на въпроса как да се справим с отпадъците. Какво се случва, когато 

пием вода от пластмасов съд Как да се справим с отпадъците от пластмаса? 

Когато се питаме как да се справим с отпадъците, основният въпрос е как да се 



справим с пластмасата, като основен замърсител на водните басейни. Най-

лесното решение е да намалим употребата ѝ. Ето как: Избирайте стъклени 

бутилки за многократна употреба вместо пластмасови, те са и много по-

безопасни за здравето. Така например пластмасова бутилка с вода, оставена в 

колата ви през лятото на слънце, води до преминаване във водата на вредни 

вещества от пластмасата при нагряване и създава риск за здравето ви. 

Предпочитайте напитки в стъклени бутилки или в картонени кутии вместо в 

пластмасови, когато пазарувате. Ако се чудите как да се справим с отпадъците, 

отговорът често е разделно събиране и рециклиране. Изхвърляйте 

пластмасовите отпадъци разделно, събирайте ги и в дома си разделно в отделни 

кошове и чували, за да ви е по-лесно самото изхвърляне. Опитайте се да не 

употребявате пластмасови прибори за еднократна употреба, заменете ги с еко 

вариант или с метални. Бъдете внимателни с многобройните пластмасови 

опаковки от препарати, козметика, почистващи и т.н. Не всички те са подходящи 

за рециклиране и не всички са безопасни за околната среда, ако бъдат 

изхвърлени. Опитайте се да ги употребявате многократно. Някои брандове в 

отговор на въпроса как да се справим с отпадъците предлагат пълнители за 

закупения козметичен продукт. Избирайки ги, не само ще купувате по-малко 

пластмаса, но и ще изхвърляте по-малко. Рециклирайте вкъщи. Умно и хитро. 

Използвайте за саксии например големи пластмасови съдове, които не желаете 

да употребявате вече в кухнята. Как се рециклира пластмасата и как влиза в 

дрехите ни? Как да се справим с отпадъците от храна в дома? Голям проблем в 

дома са отпадъците от храни. Не е препоръчително да изхвърляте храна. Дарете 

я или нахранете бездомни животни. Обелки, огризки и прочие може да 

използвате в домашния компостер, който е идеално средство за употребяване 

на отпадъците от хранителен характер в домашни условия. Не само ще ви 

освободи от тях и събирането и изхвърлянето им, но и ще ви помогне да имате 

тор за растенията, които гледате вкъщи или на балкона си. Така че компостер 

вкъщи е отлично решение за тези, които се питат как да се справим с отпадъците. 

Как да се справим с отпадъците, които са вредни? Опаковки от бои, лакове, 

препарати, батерии, стари електрически уреди са основни замърсители на 

околната среда. Потърсете къде може да ги занесете или депонирате във вашия 

град безопасно и сигурно. Повечето магазини за техника имат специално 

обозначени места за изхвърляне на батерии. Използвайте ги, ако се питате как 

да се справим с отпадъците. 
 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Белоградчик работи за нулеви отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101632597/belogradchik-raboti-za-nulevi-otpadaci 

 

 
 

Текст: Община Белоградчик стартира проект за разделно събиране и 

компостиране на отпадъци. Идеята на проекта "Белоградчик: Нулеви отпадъци 

чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата" е да се повишат 

осведомеността, знанията и уменията в общността, чрез намаляване на твърдите 

битови отпадъци чрез прилагане на принципа "нулеви отпадъци". Ще се работи в 



посока превенция на образуването на биоразградими отпадъци и 

компостирането им от домакинства в еднофамилни жилищни сгради. Ще бъде 

осъществено проучване, съпоставка и анализ за приложимостта на добри 

практики, изпълнени вече успешно на друго място, реализирани и приключени с 

постигнати резултати.  

 

Предвидено е закупуването и доставката на 420 компостери с вместимост 

600÷650 литра за компостиране в домакинства, живеещи в еднофамилни 

жилищни сгради, на зелена листна маса от градината. Ще бъде учреден и клуб 

за домашно компостиране. В рамките на проекта ще се проведе Седмица на 

компостирането "Земята обича компост" и кампания "Сливи за смет". Тя е 

насочена към целева група учащи се от местните училища. Целта е повишаване 

на знанията на учащи се от 7 до 13 години, от там и на родителите им, за разделно 

събиране и удължаване живота на разделно събрани отпадъци. 

 

Проектът "Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и 

компостиране в домакинствата" е по Оперативно програма "Околна среда". 

Обща стойност е 391 062 лв., а крайният срок за изпълнение е 08.08.2022 г. 

 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Водолази извадиха гуми и въжета от залива на рибарите 

 

Линк:https://trud.bg/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%

B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B2%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-

%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

 

 
 
Текст: Водолази от сдружение „Приятели на морето“ почистиха залива на 

рибарите от Ченгене скеле навръх вчерашния празник Цветница. 

 

„Въпреки лошото време и дъжда, момчетата се гмурнаха и извадиха от дъното 

изхвърлени гуми и въжета“, каза пред „Труд“ кметът на селището Димитър Янчев- 

Брадата. 

 

Предния ден водолазите почистиха и отложените по морското дъно отпадъци 

край Морска гара.  Акцията им се проведе съвместно с Община Бургас. Тя бе 

предшествана от проучване на екологичното състояние на морската околна 

среда и намиращите се в нея отпадъци както на повърхността, така и на дъното. 

В шест точки: Пристанище Бургас, Пристанище Сарафово, акваторията на 

Северен и Централен плаж, Ченгене скеле и остров Св. Анастасия, бе 

констатирано, че дъното е замърсено от отпадъци. 

 

Източник: 24Rodopi 

 



Заглавие: Търговци на метали от Кърджали и Чифлик закопчани при акция в 

Смолянско 

 

Линк: https://rodopi24.blogspot.com/2022/04/blog-post_473.html 

 

 
 
Текст: Двама нарушители са установени при проведена специализирана 

полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с търговия 

с черни и цветни метали без съответното разрешение, съобщиха от Областната 

дирекция на МВР в Смолян. 

 

36-годишен мъж от Кърджали превозвал около 730 кг. метали в Неделино. 32-

годишен от село Чифлик пък натоварил 800 кг. 

 

Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, срещу тях са образувани бързи 

производства. 

 

 


