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Източник: Актуално 

 

Заглавие: 50 милиона доброволци в 180 страни се включиха в световния ден на 

почистването 

 

Линк: https://www.actualno.com/europe/50-miliona-dobrovolci-v-180-strani-se-

vkluchiha-v-svetovnija-den-na-pochistvaneto-news_1645177.html 

 

 
 

Текст: Около 50 милиона доброволци в 180 държави събираха отпадъци край 

реките, по плажовете и в горите на Световния ден на почистването, съобщи 

Евронюз. Всяка година 8 милиона тона пластмаса се озовават в океаните, където 

се генерира и 70% от кислорода в света. 

 

В събота в Рим десетки доброволци пълниха чанти с на пръв поглед безкрайни 

количества боклуци по река Тибър. „Така сме възпитани“, каза един от младите 

доброволци. "Виждаме, че с изменението на климата и глобалното затопляне 

всички трябва да се ангажираме, за да започнем истинското действие." В 

Сараево, столицата на Босна, доброволците почистваха алеи и паркове в целия 

град в събота. Те също така прибираха отпадъци по склоновете на планината 

Требевич, които гледат към столицата и бяха използвани за няколко събития по 
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време на зимните олимпийски игри през 1984 г. Уебсайтът на Световния ден на 

почистването разкрива кои области на Европа са били най-ентусиазирани в 

събота: Германия е начело в списъка, провеждайки над 900 регистрирани 

събития, Франция повече от 600, а Италия над 500. Но уебсайтът разкри също, че 

в Кипър, Латвия, Лихтенщайн, Молдова, Румъния, Словения и Украйна изобщо не 

са регистрирани никакви събития. 

 

Източник: Money.bg 

 

Заглавие: Koпaeнeтo нa bіtсоіn cъздaвa тoлĸoвa eлeĸтpoнни oтпaдъци, ĸoлĸoтo 

изxвъpля Hидepлaндия гoдишнo 

 

Линк: https://money.bg/techno/kopaeneto-na-bitcoin-sazdava-tolkova-elektronni-

otpadatsi-kolkoto-izhvarlya-niderlandiya-godishno.html 
 

 
 

Текст: Зa ниĸoгo нe e тaйнa, чe ĸoпaeнeтo нa ĸpиптoвaлyти имa знaчитeлeн 

нeгaтивeн eфeĸт въpxy oĸoлнaтa cpeдa. Πpoцecът изиcĸвa изпoлзвaнeтo нa мнoгo 

мoщни ĸoмпютpи, ĸoитo oт cвoя cтpaнa ce нyждaят oт oгpoмeн oбeм тoĸ, зa дa 

мoгaт дa извъpшвaт нeoбxoдимитe изчиcлeния. 

 

Tъй ĸaтo c вpeмeтo cъщитe тeзи изчиcлeния cтaвaт вce пo-cлoжни, тe изиcĸвaт и 

изпoлзвaнeтo нa пo-гoлямo и пo-гoлямo ĸoличecтвo тoĸ. И c нapacтвaнeтo нa 

цeнaтa нa bіtсоіn, ĸaĸтo и нa ocтaнaлитe ĸpиптoвaлyти, пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 

гoдинaтa, ĸoпaeнeтo e пo-aĸтивнo, a зaeднo c нeгo и пoтpeблeниeтo нa 

eлeĸтpичecтвo. 

 

Kaтo цялo гoдишният въглepoдeн oтпeчaтъĸ нa ĸoпaeнeтo нa ĸpиптoвaлyти ĸъм 

днeшнa дaтa ce изчиcлявa нa тoвa нa мeтpoтo в Лoндoн - eднa oт нaй-гoлeмитe 

пoдзeмни жeлeзници в cвeтa, пишe caйтът Quаrtz. 

 

To oбaчe вoди cлeд ceбe cи oщe eдин вид зaмъpcявaнe - c eлeĸтpoнни oтпaдъци. 

Πpичинaтa e, чe ĸoпaчитe ce нyждaят oт вce пoвeчe и пo-нoви и мoщни 

ĸoмпютъpни чипoвe и cъoтвeтнo cпиpaт дa изпoлзвaт aмopтизиpaнитe тaĸивa. 

 

Toвa вoди дo нaтpyпвaнeтo нa плaнинa oт eлeĸтpoнни oтпaдъци, пoĸaзвa 

изcлeдвaнe, пyблиĸyвaнo в жypнaлa Rеѕоurсеѕ, Соnѕеrvаtіоn, аnd Rесусlіng. To 

пoĸaзвa, чe cpeдният живoт нa чипoвeтe зa ĸoпaeнe нa bіtсоіn e eдвa 1,3 гoдини. 

Πpичинaтa зa тoзи ĸpaтъĸ пepиoд e нeoбxoдимocттa oт пo-мoщни чипoвe, aĸo 

ĸoпaчитe иcĸaт дa ca нa пeчaлбa. 

 

B peзyлтaт нa тoвa пpи нacтoящaтa цeнa нa bіtсоіn гoдишният oбeм нa 

eлeĸтpoннитe oтпaдъци oт ĸoпaнeтo нa ĸpиптoвaлyтaтa възлизa нa oĸoлo 30 700 

мeтpични тoнa. Или ĸoлĸoтo изxвъpля цялa Hидepлaндия нa гoдинa, ĸoeтo вĸлючвa 

лaптoпи, тeлeфoни и дpyги eлeĸтpoнни ycтpoйcтвa. 

 

Източник: Webcafe.bg 

 



Заглавие: Децата на София събраха 11,7 тона хартия в "Стара хартия за нова 

книга" 

 

Линк: https://webcafe.bg/bulgaria/detsata-na-sofiya-sabraha-11-7-tona-hartiya-v-

stara-hartiya-za-nova-kniga.html 

 

 
 

Текст: 11,7 тона хартия за рециклиране бяха събрани от децата, включили се в 

националната кампания "Стара хартия за нова книга" в София. 

 

2052-ма малки екоентусиасти от столицата на 19 септември предадоха това 

впечатляващо количество хартия пред Книжен център "Гринуич", с което спасиха 

от изсичане 152 дървета. За това те получиха над 2600 книги, сред които и новото 

специално издание на каузата - "Пазители на планетата". 

 

"Всички заедно правим града ни по-чист и по-зелен", коментира Десислава 

Билева, заместник-кмет на София по направление "Зелена система, екология и 

земеползване". Билева благодари на всички малки "екопосланици" за активното 

им участие и ги призова да не спират да търсят знание в книгите и да възпитават 

своето екологично поведение. 

 

Александър Урманов, изпълнителен директор на "ЕКОПАК България", от своя 

страна изрази щастието на организаторите от това, че отново толкова много 

хора се включват в инициативата, а децата демонстрират желание да направят 

София по-добро място за живеене. 

 

"Хартията, която събираме не е отпадък - тя е ресурс за новите любими детски 

книги на децата", каза управителят на Книжен център "Гринуич" Виктория 

Бисерова. Тя призова децата да изберат сами своите книги, обяснявайки им, че 

само с нови книги и нови знания ставаме по-добри. 

 

Събитието беше придружено с изпълнения на "Бон-Бон" и "Voice Academy", както 

и от куклената постановка "Цирк", представена от Роси Велинова и и "Театър на 

приказката - София". 

 

Специални посланици на кампанията тази година бяха Виктор Дремсизов, 

репортер в Новините ON AIR, Александрина Янкова - водещ на прогнозата за 

времето в Bulgaria ON AIR, и приятелите на каузата от фондация "Светът на 

Мария". Те бяха тези, които съветваха децата в избора на нови книжки. 

 

"Стара хартия за нова книга" продължава със събития в Добрич и Русе на 25 и 26 

септември. 

 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Извозиха над 310 т отпадъци от „Столипиново“ 



 

Линк:https://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%85%D0%

B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-310-%D1%82-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BE/ 

 

 
 

Текст:  Извънредните акции продължават всяка събота 

 

Над 310 тона отпадъци са събрани и извозени от нерегламентирани сметища 

при поредните извънредни акции в квартал “Столипиново” последните две 

съботи. Това съобщи директорът на общинското предприятие “Чистота” Димитър 

Георгиев. 

 

Над 240 тона разнородни отпадъци са премахнати от ул. “Шумен”. В 

ликвидирането на сметището бяха включени челен товарач и три самосвала, 

всеки от които направи по три курса. С тежка техника бе разчистено и старото 

игрище на ул. “Батак”, също превърнато в незаконно сметище. Оттам бяха 

извозени над 70 тона отпадъци. 

 

Извънредните акции ще продължат всяка събота, докато времето позволява, каза 

Георгиев. Той отново призова хората да изхвърлят отпадъците на определените за 

това места, а ако видят нарушители, да сигнализират на телефон 112. 

 


