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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник-министър Петър Димитров се включи в почистване на 

„Болата“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zamestnik-ministur-petur-dimitrov-se-

vklyuchi-v-pochistvane-na-bolata/ 

 

 
 

Текст: „Хабитатът на Черно море е уникален в световен мащаб и трябва да се 

опазва, тъй като всяко изменение в околната среда му влияе негативно. Всички 

ние трябва да допринасяме за грижата към този воден басейн“. Това каза 

заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, който 

заедно с експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район” и 60 

доброволци участва в почистването на местността ”Болата”. 

 

„Включваме се с огромно желание в тази кампания. Подобни инициативи 

напълно отговарят на приоритетите на Министерството на околната среда и 

водите“, допълни той. И напомни, че трябва да опазваме природното наследство 

и за следващите поколения. „Целта на тези мероприятия е да възпитаваме 

младите, че природата трябва да се опазва и положителният ефект от тях е, че те 



дават резултат. С всяка изминала кампания – не година, а кампания, отпадъците 

стават все по-малко и по-малко“, убеден е Петър Димитров. 

 

Събраните отпадъци в рамките на инициативата са предимно от битов характер 

- пластмасови бутилки, части от въжета и угарки. Доброволците събраха общо 

50 чувала с отпадъци. За извозването им се погрижиха от Община Каварна. 

 

Източник: БТА 
 

Заглавие: ЕС с 26 процента повече опасни отпадъци, въпреки приетите 

разпоредби за ограничаването им, установи Европейската сметна палата 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/economy/391039-es-s-26-protsenta-poveche-

opasni-otpadatsi-vapreki-prietite-razporedbi-za-ogran 

 

 
 

Текст: Опасните отпадъци в Европейския съюз са били с 26 процента повече през 

2018 г. спрямо 2004 г., въпреки приетите разпоредби за ограничаването им. Това 

установи проверка на Европейската сметна палата (ЕСП), съобщи ДПА. 

 

От 2004 г. до 2018 г. общото количество опасни отпадъци, включително на токсични 

тежки метали като олово и живак, се е увеличило от 80,8 милиона тона до 101,7 

милиона тона, пише в доклад на одитната институция. 

 

Секторите на промишлеността, управлението на отпадъчните води и отпадъците, 

строителството и минното дело са генерирали 75 процента от опасните 

отпадъци, произведени в ЕС през 2018 г., докато домакинствата са 

представлявали източник за 4 процента от опасните отпадъци. 

 

Европейската комисия обяснява увеличението на количествата опасни отпадъци 

с по-доброто отчитане на производството на опасни отпадъци, информират 

експертите на ЕСП. 

 

Предотвратяването на генерирането на опасни отпадъци се явява основна 

стратегия за Брюксел. Надеждното проследяване на опасни материали и 

степента на тяхното изхвърляне в ЕС обаче продължава да създава проблеми. 

 

"Най-предпочитаните начини за обработка на опасни отпадъци са 

рециклирането и оползотворяването на енергията. Изхвърлянето трябва да се 

използва само като последна мярка", каза в изявление Ева Линдстрьом, главният 

одитор, съставил проверката на ЕСП. 

 

"Въпреки това, над 50 процента от опасните отпадъци в ЕС все още просто се 

изхвърлят", добави тя. 

 

Източник: Актуално 
 

Заглавие: Доброто няма почивен ден, нали? 

 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/391039-es-s-26-protsenta-poveche-opasni-otpadatsi-vapreki-prietite-razporedbi-za-ogran
https://www.bta.bg/bg/news/economy/391039-es-s-26-protsenta-poveche-opasni-otpadatsi-vapreki-prietite-razporedbi-za-ogran


Линк: https://www.actualno.com/society/dobroto-njama-pochiven-den-nali-

news_1883733.html 

 

 
 

Текст: Толкова е лесно да направиш добро – особено когато имаш верен 

съюзник. Върни своя коледен Lilly каталог за рециклиране и направи малка стъпка 

към голямото добро – опазване и грижа за природата, която завещаваш на 

идните поколения.   

 

Хиляди Lilly каталози ще намерят своя път обратно към магазините! А чрез 

рециклирането им ще бъде спестено от количеството енергия за създаване на 

печатни материали. Както знаеш, в природата всичко е свързано – чистият въздух, 

вода и почва благоприятстват за запазване на екосистемите в техния естествен 

вид. Животните съществуват в по-защитена и здравословна среда.  

 

Как с този малък жест допринасяш за голямо добро? Ще имаш своя дял за 

намаляването на изсичането на дървета и цели гори,  използвани като суровини 

за производство и ще изиграеш важна роля за по-малко замърсяване на 

околната среда чрез редуциране количеството на отпадъци и вредни емисии от 

производствения процес и за запазването на природните суровини.   

 

И тъй като доброто няма почивен ден, просто занеси своя каталог от 15-и януари 

до 15-и февруари във всяка дрогерия на Lilly. Щом върнеш специалното 

празнично издание, в знак на благодарност ще получиш и 15% намаление от 

следващата ти сметка! Предложението важи еднократно, като в него не  участват 

продукти в промоция. Направи добро с Lilly Drogerie! 

 
Източник: Марица 
 

Заглавие: Събират мебели и други едрогабаритни отпадъци в Асеновград 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/asenovgrad/sabirat-mebeli-i-drugi-

edrogabaritni-otpadaci-v-asenovgrad 

 

 
 

Текст: Община Асеновград организира нова акция за събиране на непотребни 

за домакинствата мебели и други едрогабаритни отпадъци. Кампанията ще се 

проведе в дните 19.01.23 г. (четвъртък) и 20.01.23 г. (петък). Всеки, който има 

ненужни му вече мебели, може да ги остави до контейнерите за отпадъци на 

посочените по-долу улици, в деня, преди акцията. 

 

График: 

 

https://www.actualno.com/society/dobroto-njama-pochiven-den-nali-news_1883733.html
https://www.actualno.com/society/dobroto-njama-pochiven-den-nali-news_1883733.html
https://www.marica.bg/region/asenovgrad/sabirat-mebeli-i-drugi-edrogabaritni-otpadaci-v-asenovgrad
https://www.marica.bg/region/asenovgrad/sabirat-mebeli-i-drugi-edrogabaritni-otpadaci-v-asenovgrad


19.01.23 г. (четвъртък) - кв. "Изток", кв. "Св. Георги", ул. "Христо Ботев", ул. "Цар Иван 

Асен II", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Княз Борис I", кв. "Баба Тонка", кв. "Баделема". 

 

20.01.23 г. (петък) – бул. "България", ул. "6-ти януари", ул. "Съединение", ул. "Марица", 

ул. "Васил Левски", кв. "Метоха", кв. "Запад", ул. ”Иван Вазов”, ул. ”Ген. Дандевил”. 

 

Община Асеновград отчита като успешни предишните няколко такива акции и 

затова подобни кампании ще продължат и занапред. Целта е да се осигури 

възможност на асеновградчани да се освободят от ненужните си мебели и други 

едрогабаритни отпадъци, като се предотврати безразборното им изхвърляне на 

нерегламентирани места и така градът да се опази чист и подреден. 

Припомняме, че строителни, както и едрогабаритни отпадъци и мебели могат да 

се депонират безплатно на обособената за целта площадка, разположена в 

депото, изградено на изхода на Асеновград в посока с. Боянци. 

 

 

 


