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Източник: Дир 
 

Заглавие: Рециклирането е основна тема в българските училища, но липсва 

култура за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://life.dir.bg/lyubopitno/retsikliraneto-e-osnovna-tema-v-balgarskite-

uchilishta-no-lipsva-kultura-za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Най-мащабната инициатива за въвеждане на екообразование в 

българските училища - "Влез в зеления кръг", подета от "Девин" ЕАД и Българско 

движение "Син флаг", премина своята втора фаза. 35 училища от цялата страна 

измериха своето въздействие върху околната среда и извършиха своя Екологичен 

преглед, като резултатите от него показват, че в едва 32% от тях са разположени 

достатъчно кошове и контейнери за разделно събиране на отпадъци. Само 29 на 

сто от учебните заведения посочват, че ученици и учители изхвърлят коректно 

пластмаса, хартия и стъкло на обозначените за това места. 

 

В рамките на един месец всички участници в инициативата попълниха 

предоставения въпросник и направиха обективна оценка на своето въздействие 

върху околната среда. По този начин училищата определят коя от темите - 



енергия, вода, биоразнообразие, рециклиране - се нуждае от подобрение и 

ангажират учители и ученици в изграждането на устойчив модел за образование 

и поведение. 

 

90% от училищата отговорят с "да" на въпроса "Чиста ли е училищната сграда", но 

Екологичният преглед отчита по-ниски резултати при оценката на училищните 

площи. 68% ги определят като чисти, близо половината (45%) смятат, че кошчетата 

са достатъчно, а 65 на сто ги маркират като подходящи за външна среда, 

достатъчно големи и безопасни. 

 

В рамките на Екопрегледа 46,7% от училищата отбелязват, че имат политика за 

водата и нейното опазване. В частта с инфраструктурата училищата полагат 

постоянни усилия, като над 50% използват казанчета в тоалетните за редуциране 

на използвания обем вода, само в 10% от сградите има капещи кранове, а в 40% 

се осъществява специален надзор за разхода на водата. С пълно мнозинство 

учебните заведения потвърждават, че не разполагат с резервоари за дъждовна 

вода, която да се използва за поливане на растения, и това е цел, към която може 

да се работи. 

 

Положителни са оценките, що се касае до информираността и отношението на 

децата, като в 80 на сто от училищата възпитаниците са запознати с проблемите 

на други държави с водата, а 90% от учениците знаят какво е биоразнообразие и 

го отбелязват като приоритетно за грижата за околната среда. 

 

Проектът "Влез в зеления кръг" е съвместна инициатива на Българско движение 

"Син флаг" и "Девин" ЕАД, чиято цел е разширяване на Програма "Екоучилища" в 

България и налагането ѝ като основа за устойчиво развитие в училищата. В 

съответствие с международните критерии в следващите месеци инициативата 

ще има за цел сертификацията на минимум 20 училища. 

 

Лице, глас и посланик на кампанията е актрисата Гергана Стоянова, като 

инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката и 

Министерството на околната среда и водите. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Столичната община предоставя съдове за разделно събиране на 

отпадъци в училищата в София 

 

В пилотния проект ще бъдат включени и детски градини 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101764388/stolichnata-obshtina-zapochva-

predostavane-na-sadove-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci-v-uchilishta 
 

 
 

Текст: Столичната община започва пилотен проект за предоставяне на съдове за 

разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и метал в училища. В 

пилотния проект ще бъдат включени и детски градини. 

https://bnr.bg/horizont/post/101764388/stolichnata-obshtina-zapochva-predostavane-na-sadove-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci-v-uchilishta
https://bnr.bg/horizont/post/101764388/stolichnata-obshtina-zapochva-predostavane-na-sadove-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci-v-uchilishta


Първите контейнери, които ще бъдат разположени вътре в училищата, са 

предоставени на 51 СУ „Елисавета Багряна“, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и 

73 СУ „Владислав Граматик“. 

 

"Всички 175 общински училища и 195 детски градини постепенно ще получат 

съдовете за разделно събиране на отпадъците. Разделното събиране е най-

интелигентният начин за управление на отпадъците и е важно, за да направим 

града си по-чист", каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно със 

зам.-кмета по екология Десислава Билева и председателя на Столичния 

общински съвет присъства на предоставянето на първите съдове за разделно 

събиране. 

 

Учениците от четвърти клас участваха в образователни игри като отговаряха на 

въпроси за разделното събиране. Водещи на викторината бяха Ива Стефанова 

и Симеон Колев.  

 

"Децата знаят, че разделното изхвърляне на отпадъците е най-добрият начин за 

събиране на отпадъците. Затова аз и моят екип, зам.-кметът по екология г-жа 

Билева, имаме задача да работим за повишаване на разделното събиране на 

отпадъците в София и да направим града и планетата по-чисти", посочи също в 

думите си към учениците кметът Фандъкова. 

 

След като бъдат събрани отпадъците в кошчетата, ще бъдат изхвърлени в 

съдовете, а оттам те се преработват в инсталациите за рециклиране и повторна 

преработка. 

 

"Вие знаете много за разделното събиране на отпадъци и във вас е нашата 

надежда да направим града си по-чист" – каза и зам.-кметът по екология 

Десислава Билева. 

 

"Най-важната грижа е да се научите да изхвърляте разделно отпадъците и да 

помогнете това да стане и вкъщи. Така всъщност няма да замърсяваме околната 

среда и ще покажем своето отношение към нея" – каза председателят на 

Столичния общински съвет Георги Георгиев. 

 

Ще бъдат предоставени над 1000 кошчета за разделно събиране на отпадъци с 

цел обучение и насърчаване правилното и отговорно събиране на различните 

видове отпадъци. 

 

Системата на Столична община за разделно събиране се прилага в 

сътрудничество с организацията по оползотворяване за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – „Все повече граждани използват контейнерите за 

разделно събиране". 

 

Източник: Dnes.bg 
 

Заглавие: 13,5 т опасни отпадъци са събрани в София за 2022 г. 

 

Линк: https://www.dnes.bg/sofia/2023/01/13/13-5-t-opasni-otpadyci-sa-sybrani-v-

sofiia-za-2022-g.556915 
 

https://www.dnes.bg/sofia/2023/01/13/13-5-t-opasni-otpadyci-sa-sybrani-v-sofiia-za-2022-g.556915
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Текст: И тази година гражданите в различните райони на София ще могат да 

предават опасните си отпадъци в специални мобилни пунктове. 

 

Първата такава дата е 20 януари (петък). Тогава батерии, препарати, живак 

съдържащи уреди, лекарства, химикали ще се приемат от пунктове в районите 

„Нови Искър“ и „Кремиковци“, съобщи Ралица Ангелова, директор на фирмата, 

дългогодишен партньор на Столичната община в тази дейност. 

 

Мобилните пунктове ще бъдат от 08.30 ч. до 11.30 ч. на ул. "Искърско дефиле" № 

121 - районна администрация "Нови Искър" и МЦ 31 , а от 12.30 ч. до 15.30 ч. в кв. 

Челопечене, ул. "Ангел Маджаров" на площада срещу Кметството. 

 

Хората вече свикнаха с тази възможност, увери Ангелова. В рамките на един ден 

се обслужват 100-250 души и се събират между 500 и 1000 кг опасни отпадъци, 

съобщи БНР. 

 

През 2022 г. от Столичната община са събрани 13,5 тона опасни отпадъци – с 2 

тона повече, отколкото през 2021-ва. 

 

График на мобилния събирателен пункт за 2023 г. вижте тук. 

 
Източник: БНР 
 

Заглавие: 5000 тона отпадъци са депонирани миналата година в община Бяла 

Слатина 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101764385/5000-tona-otpadaci-sa-deponirani-

minalata-godina-v-obshtina-bala-slatina 

 

 
 

Текст: 5000 тона отпадъци, генерирани в Бяла Слатина и селата от общината, са 

били събрани и извозени за изминалата година. Според цифрите в отчета на 

кмета инж. Иво Цветков, боклукът е депониран на регионалното депо край 

Оряхово.Съдържанието на контейнерите и кофите за смет се събира регулярно, 

като в същото време местната управа има и грижата за кастрене, събиране и 

извозване на растителни отпадъци. Периодично се рекултивират и 

нерегламентираните сметища край 15-те села от община Бяла Слатина. От 1 

ноември 2021 до 1 ноември 2022 г. са били доставени 40 контейнери тип "Бобър" 

и 450 домакински кофи. В задълженията на местната управа влиза косене на 

зелените площи, поддръжка на тротоарните алеи, парковете и зоните за 

обществено ползване, както и поддържането на централната алея на 

Лесопарка. 

 

https://bnr.bg/vidin/post/101764385/5000-tona-otpadaci-sa-deponirani-minalata-godina-v-obshtina-bala-slatina
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