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Източник: КРОСС 

 
Заглавие: Три тона отпадъци събраха при мащабна акция на Еверест 

 

Линк: http://www.cross.bg/tona-lager-bazoviya-1603029.html#.XMpqh_ZuKhc 

 

 
 

Текст: Три тона отпадъци са събрани до момента под Еверест в мащабната акция за 

почистване на най-високия връх на планетата, която започна в средата на април.  

В акцията участват и хеликоптери на непалската армия, предава БНР.  

 

Биоразградимият боклук е пренесен в район в Източен Непал, а пластмасата – в 

столицата Катманду.  

 

Очаква се 5 тона отпадъци да бъдат събрани само от района на базовия лагер, където 

всяка година се събират стотици шерпи, туристи и алпинисти. Отделно – още 5 тона, 

от височинните лагери.  

 

До момента са локализирани четири тела на загинали хора, които също ще бъдат 

свалени.  

 

Този сезон над 500 чужденци и повече от 1000 души помощен персонал се намират в 

района на базовия лагер, който е общ за Еверест и за намиращия се в близост Лхотце 

– четвърти по височина връх на планетата.  

 

В базовия лагер е и българинът Иван Томов, който ще направи опит да изкачи Лхотце. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Еко-академия ''Нулев отпадък'' 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/eko-akademiia-nulev-otpadyk-2162977 

 

 
 

Текст: Общинският младежки съвет и Община Шумен в партньорство със Сдружение 

"Нулев отпадък" България, Сдружение „ Общество 528“ и Природен парк "Шуменско 

плато" организират еко-академия „Нулев отпадък“ и кани младежи на възраст от 15 до 

29 години да се включат в двудневно обучение, което ще се проведе на 4 и 5 май, тази 

http://www.cross.bg/tona-lager-bazoviya-1603029.html#.XMpqh_ZuKhc
https://dariknews.bg/regioni/shumen/eko-akademiia-nulev-otpadyk-2162977
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събота и неделя в Информационния център на ПП  "Шуменско плато" (ул. „Стара 

планина“ № 2 - парк „Кьошкове“). 

 

По време на академията всеки ще има възможност да се запознае с философията 

за нулевия отпадък и да научи лесни начини за намаляване на отпадъка, който 

генерираме всеки ден. Желанието на младите хора е да разпространят този модел 

сред обществото за по-чиста, здрава и красива България. 

 

Целта на академията е да информира младежите за това как могат да водят по-

природосъобразен и устойчив начин на живот. Представители на Сдружение "Нулев 

отпадък" България са подготвили практически работилници и задачи, които ще покажат 

на участниците как можем да живеем с по-малко отпадъци и да пазим природата. 

 

Източник: Дума 

 
Заглавие: Книги за смет дават в 5 града 

 

За да участват повече хора в кампанията, ще се връчват максимум два талона за 

подбрани издания независимо от предаденото количество пластмаса 

 

Линк: https://duma.bg/knigi-za-smet-davat-v-5-grada-n190785 

 

 
 

Текст: По време на седмото издание на кампанията "Книги за смет" в пет града ще се 

раздават подаръци на всеки, който донесе един килограм (или повече) годна за 

преработка пластмаса. Инициативата, организирана от фондация Credo Bonum и 

издателство Smart Books, е в подкрепа на рециклирането и интереса към четенето. 

Освен че хората получават избрани книги, вниманието се акцентира върху 

ограничаването на пластмасата за еднократна употреба, предотвратяването на 

нейното използване - за повече рециклиране и по-устойчиви опаковки. 

 

Желаещите да се включат трябва дойдат на 11 и 12 май (събота и неделя) от 10 до 13 

ч. на следните локации: 

 

* София: паркинг на Kaufland Младост (ул. "Филип Аврамов" 3) и паркинг на Kaufland 

Крива река (бул. "Ген. Тотлебен" 36); 

* Пловдив: пред Общината и на паркинга на Kaufland в Тракия (бул. "Освобождение" 

47); 

* Бургас: пред Пантеона и на паркинга на Kaufland (ул. "Янко Комитов" 8); 

* Велико Търново: паркинг на Kaufland (ул. "Краков" 2Б) и Mall Велико Търново; 

* Стара Загора: паркинг на Kaufland (ул. "Стамо Пулев" 2). 

 

Участващите в "Книги за смет" трябва да носят пластмасовите отпадъци почистени от 

съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място. Няма да бъдат приемани 

https://duma.bg/knigi-za-smet-davat-v-5-grada-n190785
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блистери от лекарства, пластмасови туби от масла, домакински електроуреди и 

авточасти. Всеки, който предаде 1 кг пластмаса, може по избор да получи талон за 

една хартиена или две електронни книги, които може да бъдат изтеглени от сайта 

www.knigizasmet.com, както и отстъпка за покупка на други устойчиви продукти и 

препарати, щадящи природата. За да имат възможност повече хора да се включат в 

кампанията, ще се дават максимум два талона за книги и един талон за отстъпка на 

продукти независимо от предаденото количество пластмаса. 

 

От първото издание на "Книги за смет" през 2013 г. досега в резултат на кампанията у 

нас са рециклирани над 55 тона пластмасови отпадъци и са раздадени десетки 

хиляди книги. Миналата година участниците в събитието в Пловдив отчетоха най-добър 

резултат, което отреди на града първото място в символичната надпревара с кауза. 

 

Източник: Стандарт 

 
Заглавие: Русе ще преработва и хранителните отпадъци  

 

Линк: https://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/ruse-shche-prerabotva-i-

khranitelnite-otpadtsi-390850.html 

 

 
 

Текст: Община Русе изгражда анаеробна инсталация за разделно събиране на 

биоразградимите отпадъциРусе, битови отпадъци, съобщи БНТ. Те ще се събират 

отделно от останалите, годни за рециклиране. Новите кафяви контейнери ще стоят 

пред заведения за хранене, магазини, преработвателни цехове, на Дунав мост. От 

домакинствата ще се събират и хранителни, и растителни отпадъци. В следващите 4 

години анаеробната инсталация трябва да намали количеството на депонирания 

боклук с 52%. Като краен продукт ще се получава биогаз, който ще се използва за 

производството на електроенергия. 

 

От местната администрация са оптимисти, че хората ще проявят съвест и заради 

икономическия ефект за тях самите, защото по този начин ще се запази непроменен 

и размерът на таксата за битови отпадъци. 

 

https://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/ruse-shche-prerabotva-i-khranitelnite-otpadtsi-390850.html
https://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/ruse-shche-prerabotva-i-khranitelnite-otpadtsi-390850.html

