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Източник: БНР 

 

Заглавие: Внедряват нова технология за компостиране на отпадъци във Вълчи дол 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101648029/vnedravat-nova-tehnologia-za-

kompostirane-na-otpadaci-vav-valchi-dol 

 

 
 

Текст:  Над 100 компостери ще бъдат раздадени на институции, детски градини, 

училища и домакинства на територията на община Вълчи дол. Това ще се 

реализира благодарение на проекта „Чисти, разделни и екологични в община 

Вълчи дол“ по оперативна програма „Околна среда”. 

 

В рамките на инициативата ще бъде купен и камион, който ще събира готовия 

компост. Събраната екологична тор ще бъде използвана за наторяване на 

паркове и градини на територията на общината. Естествените торове ще се 

използват безплатно и от земеделските производители в общината за 

обогатяване и подхранване на почвата. Това разказа в интервю за Радио Варна 

Борислав Френчев от сдружение „Форум гражданско общество“, който е и 

ръководител на проекта. 



Проектът, който е на стойност близо 360 000 лв., цели и да доведе до намаляване 

на количествата битови отпадъци и рециклирането им. 

 

Планирана е мащабна разяснителна кампания, как да се запази природата 

чиста, какви са ползите от компостирането и как се осъществява самият  процес. 

Ще бъде създадена и апликация, която всеки може да отчита колко компост е 

предал на общината. На най-добре справящите се с компостирането ще бъдат 

раздадени и специални награди, уточни Френчев. 

 

Ще се извърши и социологическо изследване, за да проучи нагласите на хората 

как се отнасят и допринасят към опазването на околната среда. 

 

Източник: Черно море 

 

Заглавие: Доц. Райков: Човешкият организъм вече бъка от микропластмаси 

 

Варна е домакин на международен форум посветен на отпадъците в Черно 

море 

 

Линк: https://www.chernomore.bg/a/75-zdrave/239976-dots-raykov-choveshkiyat-

organizam-veche-baka-ot-mikroplastmasi 

 
 

Текст: Замърсяването на околната среда и водите е проблем, с който 

човечеството се сблъсква от години. Тази тема е и във фокуса на 

международната работна среща "Сътрудничество за намаляване на отпадъците 

в Черно море", която се провежда днес във Варна.  

 

Във форума участват експерти от България, Румъния, Турция и Грузия, а целта е 

обмяната на информация и опит между съседните черноморски държави в 

борбата със замърсяването. Това каза за "Радио Варна" доцент Виолин Райков от 

Института по океанология към БАН, който е организатор на събитието. 

 

"Единият акцент в тази работна среща е публичната осведоменост за проблема 

с отпадъците, управлението и борбата с тях. Ще се коментират възможни 

решения, работа със заинтересуваните страни и евентуални промени в 

международното законодателство в тази област. Другият акцент е по-скоро 

научен - как се движат тези отпадъци, как попадат в морето и кои са "горещите 

точки", на които се трупат най-много отпадъци", каза доц. Райков.  

 

Основният проблем е замърсяването с пластмаса.  

 

"След като бъде използвана, пластмасата остава в околната среда и се 

разгражда на микрочастици. Тези микрочастици влизат във всички нива на 

биологичната организация, в това число и в човека. Вече има доказани научни 

данни, че в човешкия организъм има наличие на натрупани микропласмаси, 

които влияят негативно", коментира още доц. Виолин Райков.  

 



Тази пластмаса може да попадне в организма ни чрез храната или чрез 

питейната вода, която по думите на доц. Райков също е замърсена с 

микропласмасови частици.  

 

"Подпочвените води също са засегнати", разкри още експерта.  

 

Сериозен проблем са нерегламентираните сметища, с които общините и 

особено по-малките, се затрудняват да се справят, каза доц. Райков и допълни, 

че тези отпадъци попадат в подпочвените води, реките, другите водоеми и най-

накрая в морето. 

 

Източник: Glasnews.bg 

 

Заглавие: Вместо да хвърляте - дарявайте 

 

Линк: https://glasnews.bg/balgariia-stranata/vmesto-da-hvarliate-dariavaite-

482964/ 
 

 
 
Текст: Жители на сгушеното в полите на Средна гора - село Каравелово, 

запретнаха ръкави и изчистиха дере, което се беше превърнало в ужасяващо 

сметище. 

 

Заедно с кметицата на Каравелово - Славка Червенкова, доброволци почистиха 

селското дере в Каравелово, видя GlasNews.bg. Основните боклуци, изхвърляни 

там, са строителни и ПВЦ отпадъци, автомобилни гуми, стара покъщнина и 

огромен брой кости от животни, някои от тях - доста "пресни". 

 

Ани Иванова, която е една от организаторите на доброволческата акция споделя, 

че при почистването са открили почти на 100% здрави керемиди и отправи 

запитване: "Защо този, който изхвърли здравите керемиди не ги предложи като 

дарение на някой, който може да ги употреби отново?". 

 

Доброволците предвиждат на мястото на ликвидираното сметище да се постави 

информационна табела. Междувременно през юни ще се организира друга 

доброволческа акция за почистване на поредно място, затрупано с боклуци. 

 

Планира се и изпращането на няколко официални писма до Община Карлово, 

които касаят контрола към строителните фирми и майсторите за дейността им 

със строителните отпадъци. 

"Нека намерим заедно решение с отпадъците. За повечето от тях има 

възможности за рециклиране, повторно използване и компостиране.", 

призовават каравеловци. 

Източник: БНР 

 



Заглавие: Поставят контейнери само за пластмасови бутилки 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101647984/postavat-konteineri-samo-za-plastmasovi-

butilki 
 

 
 
Текст: Нов вид контейнери само за пластмасови бутилки с вместимост до 3 л. 

вече се разполагат на територията на софийски паркове, градини, алеи и други 

места за обществено ползване, съобщиха от Столичната община. 

 

Първите контейнери вече са поставени в районите "Оборище" и "Красно село".  

Предстои поетапно разполагане и в останалите райони. 

 

Целта е да се насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки. 

 

Важно е контейнерите да се използват по предназначение и да не се изхвърля 

друг вид отпадъци в тях, а само чисти пластмасови бутилки, които ще бъдат 

директно предадени за рециклиране, подчертават от Общината. 


