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Източник: БНР 

 

Заглавие: Започва кампания за даряване на стари книги 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101500596/zapochva-kampania-za-daravane-na-

stari-knigi 

 

 

Текст: Сдружение „Зелена България ръка за ръка“ организира кампания за 

даряване на стари книги. В рамките на инициативата ще бъде изградена мрежа 

от книжарници в цялата страна, в които хората да могат да даряват своите стари 

книги.  

 

Книгите ще бъдат сортирани и дарявани на читалищни и училищни библиотеки, 

социални домове и други институции, а негодните за употреба ще бъдат 

предавани за рециклиране. 

 

Основната цел на кампанията "Зелено знание" е предотвратяване на 

образуването на битови отпадъци от домакинствата,  подготовката за повторна 

употреба и рециклиране на старите книги. 

 



Пресконференцията, посветена на старта на инициативата ще се проведе на 

21 юли (сряда) от 10.00 часа в малкия Арт-салон на Радио Варна.  

 

Организаторите канят книгоиздатели, собственици на книжарници, местни и 

национални власти и представители на медиите. 

 

Източник: 24Часа 

Заглавие: Пекин обмисля да въвеждането на такса за изхвърляне на небитови 

кухненски отпадъци  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/9996691 

 

 
 

Текст: Китайската столица Пекин обмисля въвеждането на такса, базирана на 

теглото за небитовите кухненски отпадъци и пусна проекта за обществено 

обсъждане. 

 

Небитовите кухненски отпадъци включват основно такива, генерирани от кетъринг 

услуги, столове за обществено хранене, пазари за земеделска продукция и 

други подобни. 

  

Мярката цели намаляването, разделното изхвърляне и използването на битовите 

отпадъци. 

 

Според проучване, средните разходи за транспортиране и третиране на 

небитови кухненски отпадъци в Пекин през 2019 г. са били приблизително 563 

юана за тон (87 долара), които нарастват до 594 юана за тон след като се 

приспадне дължимия данък и съответната печалба за фирмите в бранша. 

 

Проектът предвижда таксата за изхвърляне на небитови отпадъци да бъде 300 

юана за тон, покривайки около 50 процента от средните разходи за 

транспортиране и обработка. 

 

Средствата, набрани от таксите, които ще се плащат от изхвърлящият 

отпадъците, ще отиват за финансиране на сметосъбирането. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Предай за рециклиране 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101500296 

 

 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/9996691


Текст: Стари и непотребни електроуреди могат да предават жителите на 

Смядово.  

 

Мобилен екип ще обхожда хората, които нямат възможност да оставят 

ненужната техника на площадката в базата на БКС Смядово. Това обаче ще 

става след предварителна заявка на телефони 05351/21-30 или 0895 17 32 47. 

 

От общината уточняват, че транспортирането на старите печки, перални, 

съдомиялни машини и микровълнови печки, ще става безплатно и от посочения 

адрес.  

 

Хората от селата в община Смядово също могат да поискат транспорт за 

ненужните електроуреди. Те могат да се обадят на посочените телефони или да 

потърсят съдействие от кметовете и кметските наместници. 

 


