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Източник: БТА 

 

Заглавие: Гръцкият остров Тилос се превръща в първия остров с нулеви отпадъци; 

прилага иновативна система за рециклиране 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/balkans/263749-gratskiyat-ostrov-tilos-se-

prevrashta-v-parviya-ostrov-s-nulevi-otpadatsi-prila 

 

 
 

Текст:  Гръцкият остров Тилос се превръща в първия остров с нулеви отпадъци, 

съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.  

 

В първите месеци от прилагане на кампанията “Just Go Zero Tilos” жителите на 

егейския остров са рециклирали 86 на сто от отпадъците.  

 

В рамките на инициативата, която се организира от частна компания в 

сътрудничество с общината на Тилос, всички контейнери за боклук по улиците на 

острова са премахнати.  

 

https://www.bta.bg/bg/news/balkans/263749-gratskiyat-ostrov-tilos-se-prevrashta-v-parviya-ostrov-s-nulevi-otpadatsi-prila
https://www.bta.bg/bg/news/balkans/263749-gratskiyat-ostrov-tilos-se-prevrashta-v-parviya-ostrov-s-nulevi-otpadatsi-prila


В къщите, обществените сгради и частните офиси са поставени специални 

контейнери, в които боклука се изхвърля разделно – биоотпадъци, рециклируеми 

отпадъци и отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Рециклирането 

обхваща дори и угарки от цигари. Предоставено е оборудване за рециклиране 

и на органични отпадъци.   

 

Кампанията представя иновативна система за единно решение за управление и 

рециклиране на всички видове отпадъци. 

 

На церемонията по официалното представяне на инициативата “Just Go Zero 

Tilos”, състояла се вчера, е присъствал министърът на околната среда и 

енергетиката на Гърция Костас Скрекас. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Американците рециклират само 5% от пластмасовите си отпадъци 

 

Само 5% от пластмасовите отпадъци са били рециклирани, сочи нов доклад 

 

Линк: https://fakti.bg/world/677765-amerikancite-reciklirat-samo-5-ot-plastmasovite-

si-otpadaci 

 

 
 

Текст: Наскоро публикувано проучване от Министерството на енергетиката на 

САЩ привлича вниманието към ниските нива на рециклиране в страната. 

Докладът установи, че само 5% от пластмасовите отпадъци са били рециклирани 

през 2019 г., като 86% са депонирани, а останалите 9% са изгорени за 

генериране на електроенергия, предаде Aleteia.org. 

 

Докладът цитира няколко фактора за спада на рециклирането, включително 

растеж на населението, ниски нива на рециклиране и предпочитания на 

потребителите към пластмаси за еднократна употреба. Проучването също така 

отбелязва, че въздействието на пластмасовите отпадъци се е увеличило след 

забрана на Китай на вноса на пластмасови отпадъци от САЩ през 2017 година. 

 

Екологичните активисти виждат натиска за рециклиране на потребителите като 

неуспешен и призовават за корпоративни и правителствени политики, „които 

намаляват производството, използването и изхвърлянето на пластмаси“. Докладът 

също разкрива, че докато рециклирането на пластмаса е в упадък, 

генерирането на пластмасови отпадъци на човек в САЩ се е увеличило с 263% 

от 1980 година насам. 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие: Два мобилни пункта събират опасни отпадъци в София 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/sofia/dva-mobilni-punkta-sabirat-opasni-otpadatsi-v-sofiya 
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Текст: Два мобилни пункта ще събират опасни отпадъци в няколко столични 

района през май, съобщиха организаторите. 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата: 

живак и живакосъдържащи 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). 

 

Мобилният събирателен пункт за районите "Възраждане" и "Илинден" ще бъде на 

13 май (петък), от 8:30 до 14:30 часа. Пунктът ще бъде разположен на ул. 

"Пиротска", след бул. "К. Величков", до парка "Света Троица". 

 

Мобилният пункт за район "Красно село" ще бъде разположен в ж.к. "Хиподрума" 

на бул. "Цар Борис III" 41 - на паркинга пред Общинския културен институт 

"Красно село", на 14 май (събота), от 8:30 до 14:30 часа. 

 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на 

съвместните усилия на Столичната община и "БалБок Инженеринг" АД и се 

прилага успешно на територията на София от началото на 2012 г. Допълнителна 

информация може да се намери на интернет страниците на "БалБок", на 

Столичната община и Столичния инспекторат, както и на страницата на "БалБок" 

във Facebook. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Община Стара Загора събира два дни опасни битови отпадъци 

 

Линк: https://www.actualno.com/starazagora/obshtina-stara-zagora-sybira-dva-dni-

opasni-bitovi-otpadyci-news_1751698.html © Actualno.com 

 

 
 

Текст: За пета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок 

Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с 

опасни свойства - на 13 май (петък) от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на 

парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“), както и на 14 май 

(събота), от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк „Зеления клин“. В 

мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на 

годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и 

бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, 

пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски 



материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със 

символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. 

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. 

 

Включването на всички тях в общия поток влияе отрицателно върху здравето на 

хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на 

депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни 

битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в 

изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на 

политиката за насърчаване на устойчивото развитие. Община Стара Загора 

призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни 

отпадъци от домакинствата.“ Да проявим отговорно отношение към здравето си 

и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в 

Мобилните пунктове!“, допълват от местната администрация. 

 

 


