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Източник: Труд 
 

Заглавие:  В Белослав правят гребени от пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://trud.bg/%D0%B2-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-

%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 

 

 
 

Текст:  Алтернативна система за оползотворяване на ненужната пластмаса 

работи в Община Белослав. За малко над една година 100 домакинства са 

събрали над 9 тона отпадъци, част от които вече са рециклирани и с тях ще бъдат 

произведени гребени, които се продават в международната платформа  

Precious plastic bazar, съобщиха от Областния информационен център-Варна. 

 

Екологичната инициатива е финансирана с 280 915 лв. от програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021. Партньори на общината 
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са Норвежката консултантска компания IDN, „Екоинвест Асетс“ АД и Фондация 

„Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер“.   

 

Домакинствата от града са получили 156 контейнера, в които събират ненужни 

пластмаси. Извозването им става периодично с три електрически велосипеда до 

базата на „Екоинвест Асетс“, където отпадъкът се формува с машини, а след 

това се преработва. 

 

В рамките на проекта са проведени и обучения на ученици и деца с увреждания, 

които са изработили от пластмаса полезни предмети за бита и произведения на 

изкуството. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Кампания обединява рециклиране на отпадъци и залесяване 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101729080/kampania-obedinava-reciklirane-na-

otpadaci-i-zalesavane 

 

 
 

Текст:  На 30.10.2022 г. пред храм-паметника "Св. Александър Невски" се проведе 

съвместната инициатива на проекта "Капачки за бъдеще" и "Гората БГ", наречена 

"Дръвчета за пластмасови шишета". Подробности за събитието пред Радио 

София разказа Никола Рахнев, основател на "Горага БГ". 

"Лазар Радков, е главният отговорник за този прекрасен успех на "Капачки за 

бъдеще" и през годините успяха в много болници в България да сменят старите 

кувиози с нови подходящи такива, да закупят вече две детски линейки и много 

други смислени неща, разбира се, докато рециклират тонове пластмаса. Ние с 

него сме добри приятели, подкрепял съм многократно техните усилия, а те са 

подкрепяли нашите, като сме споделяли кампании. И това е много логично - 

когато хората връщат и рециклират пластмаса как можем да ги насърчим и с 

какво можем да надградим тази кампания, а именно със засаждането на 

повече дървета", отбеляза Рахнев. 

 

На вчерашната кампания десетки хиляди граждани са оставили капачки, кенчета 

и пластмасови бутилки, които ще бъдат рециклирани, а със средствата ще бъде 

закупена трета, и евентуално половината от четвърта детска линейка, тъй като до 

скоро в България детски линейки са липсвали. На участниците са били подарени 

над 6 хил. дръвчета и храсти, които те са засадили. Миналата 2022 година 

организаторите са посетили 20 града, в които на всички желаещи са били 

подарени 300 хил. дръвчета, а тази година също са предвидени подобни 

инициативи. Всяко домакинство, чиято къща е една от 200-те пострадали от 

наводненията ще получи от "Гората БГ" по над 1500 лв, което е 4 пъти повече от 

отпуснатите държавни 375 лв. 

 

"Когато се случиха събитията и хората пострадаха сериозно, първата реакция на 

всеки човек, който прави добро и се занимава с каузи е да се запита как мога 

аз да помогна. И чудейки се как може да помогне, ние направихме десетина 

много сериозни акции на терен, в които буквално хиляди хора през тези десетина 

https://bnr.bg/sofia/post/101729080/kampania-obedinava-reciklirane-na-otpadaci-i-zalesavane
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дни влязохме, изчистихме много кал от много къщи и успоредно с това 

събирахме средства", сподели Рахнев. 

 

"Планираме да направим и една много мащабна кампания, в която да 

раздадем в идващата зима 50 тона храна на над 10 хил. български пенсионери 

и изобщо нуждаещи се хора. Зимата наистина ще бъде тежка в България за 

всички и то главно по икономически причини", допълни той. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Почистиха два плажа южно от Синеморец 

 

Инициативата е на местното читалище "Синева" 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101728582/pochistiha-dva-plaja-ujno-ot-sinemorec 

 

 
 

Текст:  Общо 40 чувала боклук от два плажа събраха участници в инициативата 

"Зелен Синеморец" на читалище "Синева". Тя е по повод Международния ден на 

Черно море. 15 доброволци, сред тях и деца, се включиха в екоакцията, съобщи 

Драгомира Раева от читалището: 

 

"Почистихме плажа южно от Синеморец-плаж Кастрич, красив, див, каменен. 

Очаквахме да намерим доста отпадъци, каквито морето изхвърля и наистина 

беше така. 15 чувала събрахме оттук. Изнесохме огромен фотьойл, няколко 

големи варела. Едно от нещата, които намерихме, беше наистина куриозно-

хладилник, в който имаше труп на агне. Вероятно е от кораб. Най-често така 

достигат боклуците до бреговете. В другия случай идват от реките и пороите от 

населените места." 

 

Почистен е и още един плаж в района. Най-отвратителните отпадъци са изолации 

и пяна, които се ползват в строителството. Пяната се разпада много бързо и е 

почти невъзможно да бъде събрана, добавя още Раева.    

 

С помощта на служители от местното горско стопанство боклуците ще бъде 

извозени до регламентирано за целта място.   
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