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Източник: БТА 
 

Заглавие: Започна рекултивация на депото за неопасни отпадъци в Перник 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/313576-zapochna-rekultivatsiya-na-

depoto-za-neopasni-otpadatsi-v-pernik 
 

 
 

Текст: В ход са дейностите по рекултивацията на депото за неопасни отпадъци в 

Перник, съобщиха от общината. Вече се работи по предепониране на 

отпадъците и доставка на водонепропусклив геотекстил. 

 

В рамките на проекта по рекултивация са предвидени дейности по изграждане 

на газоотвеждаща система,  кладенци за контрол на подпочвени води, 

ретензионен резервоар, натрупване на земни маси, полагане на рекултивиращ 

слой и биологична рекултивация, създаване на система за мониторинг. Ще бъдат 

изградени и кондензационни кладенци, вентилатор за извличане на биогаз и 

инсталацията за високотемпературното му обезвреждане. 

 



Проектът за рекултивация на закритото депо за неопасни отпадъци ще 

елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от 

движението и разпространението на замърсяване на територията му и извън нея. 

Дейностите подпомагат подобряването, запазването и възстановяването на 

естествената околна среда. Рекултивацията на сметището има за цел 

максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните 

отпадъци върху околната среда. Биологичната рекултивация, която ще се 

извършва след приключване на техническата, включва работа по създаване на 

условия за затревяване на цялата площ на обекта. 

 

Старото градско сметище е разположено  в местността "Маркови егреци" в 

землището на село Люлин. Тук е генериран по 27 400 т боклук годишно в 

продължение на 33,5 години. Техническият проект предвижда рекултивация на 195 

дка. 

 

Експлоатацията на старото сметище е спряна след влизане в действие на новото 

регионално депо "Тева", което поема боклука и на шестте общини в региона. 

 

Източник: 1kam1.com 

 

Заглавие:  Утре „Клуб на дизайнера“ поставя на акцент върху темата „Редизайн“ 

 

Линк: https://1kam1.com/utre-klub-na-dizajnera-postavya-na-aktsent-varhu-temata-

redizajn/ 

 

 
 

Текст: Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ) обяви 

августовската тема на своя „Клуб на дизайнера“ – Редизайн. 

 

Събитието ще се проведе утре, 23 август, от 18.00 до 21.00 часа в MISSIA23, на ул. 

“Мизия” 23 в София. Всички, желаещи да присъстват, са поканени, съобщават 

организаторите. А входът е свободен. 

 

Защо „Редизайн“? 

Темата Редизайн има своето широко отражение и приложение в интериорния 

дизайн, обясняват от Клуб на дизайнера. Тя обхваща модели от обновяване и 

вдъхване на нов живот на излезли от употреба и от модните тенденции вещи и 

мебели и трансформацията на масово произвеждани продукти в естетически 

провокиращи нови продукти, до цялостно концептуално преосмисляне на вида 

и функцията на пространствата. В съвременността редизайнът има все по-голям 

потенциал в контекста на устойчивото развитие и кръговата икономика. Затова 

обръщаме специално внимание на тези процеси, както и на това какво се 

случва в България в контекста им, допълват от там. 

 

Специални гости в събитието ще бъдат: 



Йоана Цонева – маркетинг мениджър ИКЕА; Алекс Първанов от Wasteful; Димана 

и Ева от ДиванЕ; Светлана Андреева – Art Lab Ikigai; арх. Константин Пеев от ЕКСА 

АД и др. 

 

В рамките на събитието ще бъде представен и иновативният за България проект 

за повторна употреба и рециклиране на матраци „Рематрак“. 

Демонстрационният проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране 

на употребявани матраци се реализира в рамките на Дейност 3 – „Кампании за 

популяризиране резултатите от проекта“ по проект № BG16M1OP002-2.009-0059, 

финансиран със средства от ОП “Околна среда 2014-2020“, с бенефициент 

“БИОКОМ” ЕООД и партньор по проекта “Тинчеви и Ко” ЕООД. 

 

Програма: 

18.00 – 18.30 – Посрещане и регистрация на място 

18.30 – 18.40 – Откриване 

18.40 – 18.50 – Представяне на проекта „Рематрак“ 

18.50 – 19.00 – Въпроси и отговори по презентацията 

19.00 – 20.00 – Дискусия на тема Редизайн 

20.00 – 21.00 – Коктейл и нетуъркинг 

 

Предварителна регистрация за присъствие може да се направи тук. 

 

Източник: 24Часа 

 

Заглавие: Туристи се натъкнаха на болнични отпадъци в морето край Варна 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12312551 

 

 
 

Текст: Туристи се натъкнаха на болнични отпадъци в морската вода на 

Офицерския плаж във Варна. 

 

„Вчера сутринта привидно всичко беше нормално. В момента, в който влязохме 

във водата, забелязахме по-странни водорасли. След като ги разпънахме те се 

оказаха нещо подобно на бинт и марли. Изпитахме погнуса”, разказа Анета 

Тодорова. 

 

„Събрахме около 15 чувала и ги извозихме. За жалост, в морето има още много. 

Обърнахме се към спасителите, звъняхме и на 112, но реакция нямаше”, добави 

Калин Велчев. 

 

Дирон Ръсовски, който е концесионер на съседен плаж, твърди, че подобни 

гледки не са рядкост. „Излизат и много по-големи отпадъци като гардероби и 

пейки”, разказа той. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 



Заглавие: Продължава събирането на едрогабаритни отпадъци и през тази 

седмица 

 

Линк:  https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Produlzhava-subiraneto-na-

edrogabaritni-otpaduci-i-prez-tazi-sedmica-1330747 

 

 
 

Текст: "Чистота“ продължава да събира едрогабаритни отпадъци по кварталите. 

Това се прави за улеснение на гражданите, които нямат възможност сами да 

транспортират разделносъбрани вещи от домакинствата на специализираната 

площадка пред базата на предприятие – ул. "Даме Груев" 64 А. 

 

За де се избегне замърсяване на пространствата, от общинското предприятие 

призовават старата покъщнина да бъде изнасяна край контейнерите за смет 

късно вечерта или рано сутрин преди да минат специализираната тежка 

техника. Ето работния график за настоящата седмица: 

 

Район "Централен“ 

 

На 22 август (понеделник)– от 06:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Марица“ (от бул. "Източен“ до бул. "Цар 

Борис III Обединител“); на запад – ул. "Цар Иван Шишман“, ул. "Митрополит 

Панарет“, ул. "Патриарх Евтимий“, бул. "Цар Борис III Обединител“ (до ул. 

"Капитан Райчо“); на юг – ул. "Капитан Райчо“; на изток – бул. "Източен“ (западното 

платно). 

 

На 23 август (вторник)– от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Свобода“ (от бул. "Васил Априлов“ до 

бул. "Копривщица“); на запад – бул. "Копривщица“ (източното платно); на юг – бул. 

"Христо Ботев“ (от бул. "Руски“ до бул. "Копривщица“); на изток – бул. "Руски“ 

(западното платно), ул. "Гладстон“, ул. "Захари Стоянов“ и бул. "Васил Априлов“. 

 

На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Марица-юг“ (от бул. "Цар Борис III 

Обединител“ до бул. "Руски“); на запад – бул. "Руски“ (източното платно); на юг – 

бул. "Христо Ботев“ (от бул. "Цар Борис III Обединител“ до бул. "Руски“); на изток – 

бул. "Цар Борис III Обединител“ (западното платно), ул. "Патриарх Евтимий“, ул. 

"Митрополит Панарет“ и ул. "Цар Иван Шишман", бул. "Шести септември“ и бул. 

"Цар Борис III Обединител“. 

 

На 25 август (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – ул. "Капитан Райчо“; на запад – бул. "Цар 

Борис III Обединител“ и ул. "Найчо Цанов“; на юг – ул. "Найчо Цанов“; на изток – 



бул. "Източен“ (западното платно), ул. "Менделеев“ и бул. "Асеновградско шосе“ 

(западното платно) до бул. "Освобождение“. 

 

На 26 август (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Марица-юг“ (от бул. "Руски“ до бул. 

"Копривщица“); на запад – бул. "Копривщица“ (източното платно); на юг – ул. 

"Гладстон“, ул. "Захари Стоянов“ и бул. "Свобода“; на изток – бул. "Руски“ 

(западното платно), от ул. "Гладстон“ до бул. "Марица-юг“ . 

 

Район "Южен“ 

 

На 22 август (понеделник)– от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – ул. "Калиакра“ и ул. "Акад. Петър Динеков“; 

на запад – ул. "Петър Стоев“; на юг – ул. "Георги Кондолов“; на изток – бул. 

"Македония“; на север – бул. "Никола Вапцаров“ и бул. "Александър 

Стамболийски“; на запад – ул. "Димитър Талев“ и бул. "Македония“; на юг – ул. 

"Поручик Въльо Стефов“; на изток – жк "Оазис-4“. 

 

На 23 август (вторник)– от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – ул. "Георги Кондолов“; на запад – ул. 

"Коматевско шосе“; на юг – бул. "Никола Вапцаров“; на изток – бул. "Македония“; 

на север – бул. "Никола Вапцаров“; на запад – ул. "Стефан Стамболов“; на юг – 

бул. "Александър Стамболийски“; на изток – ул. "Димитър Талев“. 

 

На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – ул. "Бачо Киро“; на запад – бул. "Македония“; 

на юг – ул. "Скопие“; на изток – ул. "Кукленско шосе“; на север – бул. "Никола 

Вапцаров“; на запад – ул. "Коматевско шосе“; на юг – бул. "Александър 

Стамболийски“; на изток – ул. "Стефан Стамболов“. 

 

На 25 август (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – ул. "Кукуш“; на запад – бул. "Македония“; на 

юг – ул. "Скопие“; на изток – ул. "Пере Тошев“, ул. "Гевгели“; на север – ул. 

"Скопие“; на запад – бул. "Македония“; на юг – бул. "Александър Стамболийски“; 

на изток – ул. "Кукленско шосе“. 

 

На 26 август (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – софийска жп линия; на югозапад – ул. 

"Модър“; на изток – ул. "Коматевско шосе“; 

 

- кв. "Остромила“; кв. "Беломорски“; кв. "Коматево“ . 

 

Район "Тракия“ 

 

На 22август (понеделник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А10, А11 и А9. 

 

На 23 август (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А13, А7 и А8. 

 



На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А6, А5 и А4. 

 

На 25 август (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А3, А2, А1 и А12. 

 

На 26 август (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: ул. "Съединение“, бул. "Освобождение“ 

и бул. "Цариградско шосе“ (локалното платно); ул. "Пеньо Пенев" и 

индустриалната зона; бул. "Цар Симеон“ и жп гара "Тракия“. 

 

Район "Източен“ 

 

Всекидневно от 22 до 28 август (от понеделник до неделя) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – ул. "Крайречна“; на запад – ул. "Шумен“ и ул. 

"Прохлада“; на юг – бул. "Цариградско шосе“; на изток – ул. "Ландос“. 

 

На 23 и 25 август (вторник и четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници:на север – ул. "Бъндерица“; на запад – ул. "Ландос“; на юг 

– бул. "Цариградско шосе“; на изток – ул. "УдроуУилсън“; 

 

- жк "Изгрев“ и траурен парк "Централен“. 

 

На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – ул. "Бъндерица“; на запад – ул. "Ландос“; на 

юг – бул. "Цариградско шосе“; на изток – ул. "УдроуУилсън“; 

 

- кв. "Каменица“ и кв. "Гладно поле“. 

 

Район "Северен“ 

 

Всекидневно от 22 до 27 август (от понеделник до събота) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – ул. "Напредък“; на запад – ул. "Напредък“; на 

юг – ул. "Лайка“; на изток – бул. "Васил Априлов“; ул. "Еледжик“. 

 

Всекидневно от 23 до 26 август (от вторник до петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Северен“; на запад – ул. "Брезовско 

шосе“ и бул. "Цар Борис III Обединител“; на юг – бул. "България“; на изток – бул. 

"Северен“. 

 

На 23 август (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "България“; на запад – ул. "Победа“; на юг 

– бул. "Марица-север“; на изток – бул. "Цар Борис III Обединител“. 

 

На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайони в граници: на север – бул. "Дунав“; на запад – ул. "Васил Левски“; 

на юг – бул. "България“; на изток – бул. "Цар Борис III Обединител“; 

 

- на север – бул. "България“; на запад – бул. "Васил Априлов“; на юг – бул. 

"Марица“; на изток – ул. "Победа“. 



 

На 25 август (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Дунав“; на запад ул. "Петър Шилев"; на юг 

– бул. "България“; на изток – ул. "Васил Левски“. 

 

На 26 август (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север жп линия Пловдив-Карлово, гара "Филипово“; на 

запад – бул. "Васил Априлов“; на юг – бул. "Дунав“; на изток – ул. "Брезовско шосе“; 

кв. "Гаганица“. 

 

Район "Западен“ 

 

На 22 и 26 август (понеделник и петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Пещерско шосе“ (от ул. "Царевец“ до 

ул. "Белица“) и ул. "Рая“; на запад – ул. "Белица“; на юг – ул. "София“, ул. "Росен“, 

ул. "Солунска“ и ул. "Юндола“; на изток – ул. "Царевец“. 

 

На 23 август (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – бул. "Пещерско шосе“ (от бул. "Копривщица“, 

западно платно, до ул. "Царевец“); на запад – ул. "Царевец“; на юг – ул. "София“, 

Коматевския транспортен възел; на изток – бул. "Копривщица“. 

 

На 24 август (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: на север – ул. "Ясна поляна“, бул. "Шести септември“; на 

запад – ул. "Парк отдих и култура“; на юг – бул. "Пещерско шосе“; на изток – бул. 

"Копривщица“. 

 

На 25 август (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: кв. "Прослав“ (на север – ул. "Просвета“; на запад – ул. 

"Западна“; на юг – ул. "Заря“, ул. "Борис Петров“; на изток – ул. "Клокотница“). 

 

На 26 август (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

 

Микрорайон в граници: кв. "Прослав“ (на север – бул. "Пещерско шосе“; на 

запад – ул. "Вегетарианска“; на юг – ул. "Просвета“; на изток – ул. "Клокотница“, 

ул. "Албена“, ул. "Елин Пелин“). 

 


