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Източник: Актуално 

 

Заглавие:  Близо 11 тона пластмасови отпадъци бяха събрани в тазгодишното 

издание на кампания „Книги за смет” 

 

Линк:  https://www.actualno.com/business/blizo-11-tona-plastmasovi-otpadyci-

bjaha-sybrani-v-tazgodishnoto-izdanie-na-kampanija-knigi-za-smet-

news_1505211.html 
 

 
 

Текст: С равносметка за събрани 11 тона пластмасови отпадъци за рециклиране 

и раздадени 12 000 книги приключи осмото издание на кампанията „Книги за 

смет". Тази година инициативата разшири обхвата си и се осъществи в рамките 

на лятно и есенно издание. През юни кампанията „Книги за смет“ се състоя в 

градовете Бургас, Варна и Велико Търново, а през последния уикенд на 

септември се осъществи есенното издание в Плевен, Пловдив и София. 

 

Рекорд за събрано и предадено количество пластмасови отпадъци в кампанията 

поставиха учениците и учителите от 17 СУ „Дамян Груев” в София със своите 110 



килограма отпадъци. Независимо от дъжда, в столицата интересът към 

инициатива по традиция беше голям, като сред участниците беше забелязан и 

шеф готвачът Владимир Тодоров. Срещу всеки килограм пластмаса 

участниците в „Книги за смет“ получиха книга. За втора поредна година 

инициативата „Книги за смет“ се осъществява с подкрепата на Kaufland 

България. Освен, че предостави локации за събитието, Kaufland осигури и 

средствата за отпечатване на книгите – сред заглавията бяха „Война на 

световете“, „Министерство на времето“, „Анн от фермата „Грийн Гейбълс“, 

„Доктор Дулитъл“, „Колекционерът на изгубени неща“ и „Ловът“. Всички 

участници в „Книги за смет“ получиха и талон за отстъпка на продукти от 

собствените марки на Kaufland в опаковки с намалено съдържание на 

пластмаса. 

 

Организатори на „Книги за смет“ са фондация „Credo Bonum“ и издателство 

„Smart Books“, а рециклирането на приетите пластмасови отпадъци се 

осъществява от Екопак България. Kaufland подкрепя инициативата „Книги за 

смет“, като част от целенасочената си политика RЕset Plastic* - за ограничаване 

на пластмасата за еднократна употреба, предотвратяване на нейното 

използване, повече рециклиране и по-устойчиви опаковки. В дългосрочен план 

Kaufland България има за цел да намали употребата на пластмаса с минимум 

20% до 2025 г. и да предлага продуктите от своите собствени марки в 100% 

рециклируеми опаковки. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Кметът на Брацигово: В града ни няма да има депо за строителни 

отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/kmetat-na-bracigovo-v-grada-ni-

nqma-da-ima-depo-za-stroitelni-otpadaci 
 

 
 

Текст: Край Брацигово няма да се изгражда депо за строителни отпадъци. Тов 

уверява в писмо до "Марица" кметът на родопската община Надежда Казакова. 

То е по повод наша публикация по публикувано на сайта на общината 

инвестиционно предложение на фирма „Персенк Инвест". 

 

"Заявявам, че от страна на цитираната фирма, или от друга не е декларирано 

намерение за изграждане на депо за каквито и да е отпадъци на територията на 

община Брацигово. В Уведомление за инвестиционно предложение от фирмата 

до Министъра на околната среда и водите, към което дори е посочена 

препратка в публикацията на интернет страницата на вестник „Марица" в точка 

4. Местоположение  е записано следното: „ще се осъществява в границите на 

строителни обекти, разположени на територията на следните общини........... ". 

 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/kmetat-na-bracigovo-v-grada-ni-nqma-da-ima-depo-za-stroitelni-otpadaci
https://www.marica.bg/region/pazardjik/kmetat-na-bracigovo-v-grada-ni-nqma-da-ima-depo-za-stroitelni-otpadaci


Никъде в инвестиционното предложение не се говори за изграждане на депо за 

строителни отпадъци край Брацигово", допълва Надежда Казакова, като уверява, 

че за местната власт е "основен приоритет опазването на околната среда на 

територията на прекрасната ни община и развитието й като място, съхранило 

чистотата на въздуха, водите и почвата". 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Доброволци почистиха плажа, северно от Черноморските солници 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101349009/dobrovolci-pochistiha-plaja-severno-ot-

chernomorskite-solnici-snimki 

 

 
 

Текст: Десетки доброволци се включиха в днешната акция по почистване на 

плажа, северно от Черноморските солници. Тя се провежда за пети пореден път. 

Целта е да се повиши осведомеността на хората, за опазване на плажната 

ивица от отпадъци, които са в резултат от човешка дейност.  

 

Тази част от плажа е без концесионер, и е под мониторинг през последните 

години, каза  Ина Агафонова, проект мениджър на проекта „Иновационни 

техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони 

на Черно море: 

 

"Днешната акция е част от проекта, който изпълняваме. и включва почистване на 

този плаж, който сме избрали. Той е един от плажовете, който мониторираме 

вече трета календарна година. С това събитие искаме да повишим 

осведомеността на хората в Бургас, и най-вече това, че трябва да опазваме 

нашите плажове чисти. Избрали сме този момент да го почистим, в момента 

вече сезонът приключи и можем да видим какво са оставили хората след себе 

си, посещавали плажа. Това не са само външни посетители, а са и местни хора. 

Отпадъците трябва да се събират, а не да се изхвърлят на пясъка. Мястото го 

избрахме, защото е най-посещавано от хората" 

Освен това се намира близо до солниците и до града, посочи Агафонова: 

 

"Този плаж можем много добре да видим как се замърсява, по колко се 

замърсява,  и как попадат отпадъците от брега в морето, а не обратното. Не се 

генерират от корабите, противно на общото мнение. 120 са доброволците, които 

се включват в тази акция, имаме активна подкрепа от Английската гимназия в 

Бургас..." 

 

Проектът е по съвестна оперативна програма Черноморски басейн в периода 

2014 - 2020 година, по инициатива на фондация "Виа Понтика", в партньорство с 

Община Бургас. Целта на тази акция е редуциране на морския отпадък и 

възстановяване на бургаските плажове. 

 



Източник: Столица 

 

Заглавие: Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в район Подуяне 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-poduiane/mobilen-punkt-shte-pirema-opasni-

otpadatsi-v-raion-poduyane 

 

 
 

Текст: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде поставен в район Подуяне-

Столична община, на 10 октомври т. г. Той ще е разположен на ул. "Плакалница" 

№51 пред сградата на районна администрация, съобщиха от кметството. В него 

могат да се предават опасни за бита и здравето на хората отпадъци от 

домакинствата от 8:30 до 14:30 часа. Приемането е само за физически лица.  

 

В пункта се приемат: - Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, 

прекъсвачи и други подобни) - Лакове и бояджийски материали - Домакински 

препарати и химикали - Мастила и замърсени опаковки - Фармацевтични 

продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). За заявки и запитвания 

гражданите могат да се обаждат на 0700 11 750.  

 

https://stolica.bg/raion-poduiane/mobilen-punkt-shte-pirema-opasni-otpadatsi-v-raion-poduyane
https://stolica.bg/raion-poduiane/mobilen-punkt-shte-pirema-opasni-otpadatsi-v-raion-poduyane

