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Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Когато книгите заживеят отново 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/878577-kogato-knigite-zajiveyat-otnovo 
 

 
 

Текст: Проектът „Зелено знание“ достигна до финалния си етап. Задачата му бе 

да стимулира връщането на непотребни книги, а оттам и разделното събиране 

и кръговата икономика. 

 

Проектът не само изпълнява първоначално поставената цел, дори я преизпълнява. 

Заложено е да се съберат 10 тона стари книги, а на заключителната 

пресконференция бяха отчетени над 22,5 тона. По-голямата част от книгите са 

годни за употреба (над 19 тона), останалите са предадени за рециклиране. 

 

Topnovini.bg е партньор на проекта от самото му начало.  

 

Едно различно почистване: пуснете старите книги да попътуват 

 

https://topnovini.bg/novini/878577-kogato-knigite-zajiveyat-otnovo


Събирателни пунктове са 52 книжарници в 7 града на страната (София, Пловдив, 

Велико Търново, Бургас, Варна, Габрово и Плевен).  

 

100 библиотеки, читалища и училища са получили книги от кампанията. Дарените 

книги са предимно класическа литература. Спасени са и много детски книжки, 

които са били най-желаните от читалищата и библиотеките. 

 

Ученици са се включили в процеса и лично. В Националната гимназия за древни 

езици и култури например десетки възпитаници са спасили килограми книги от 

рециклиране.  

 

Представителят на проекта Диана Сивинова заяви, че интересът към 

инициативата не стихва. Хора продължават да питат къде могат да дарят, въпреки 

че проектът вече приключи. Силно желание да даряват има не само в седемте 

града по проекта, но и в много други. За това има желание „Зелено знание“ да 

продължи и догодина. 

 

роектът е изпълнил целта си, а каузата по спасяването на книги изглежда не 

познава граници. 16 тона книги са дарени на Бачковския манастир, който се е 

заел с мисията да направи най-голямата библиотека в православен манастир 

на Балканите и да спаси хиляди книги, които биха замърсили природата. 

Студенти ще помогнат да се сортират всички книги, като има идея и да бъдат 

дигитализирани.  

 

Тонове книги заживяха нов живот. Каузата да се даряват книги е обединяваща и 

отрезвяваща. Как по-добре нагледно да покажем на децата колко е важно да 

търсят и пазят знанието? Как по-ясно да видят, че замърсяваме повече природата, 

отколкото я обичаме, а трябва да бъде обратното. 

 

Да спасиш една книга и да допринесеш за това тя да донесе радост на някого 

е не само добър пример, а и урок по човечност, добрина и солидарност. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Изхвърляте старите мебели до контейнера? Глобата е до 4000 лв. 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izhvarlqte-starite-mebeli-do-

konteynera-globata-e-do-4000-lv 
 

 
 

Текст: Пловдивският общински инспекторат започва да проверява за изхвърлени 

стари мебели и друг едрогабаритен боклук извън контейнерите за смет в града 

и да пише глоби. Това се налага, тъй като на много места по всички квартали се 

образуват цели планини от струпана от хората непотребна покъщнина, за която 

от "Чистота" трябва да пращат отделна непланирана техника.       

 

На нарушителите на Общинската наредба за управление на отпадъците ще 

бъдат налагани глоби в размер от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izhvarlqte-starite-mebeli-do-konteynera-globata-e-do-4000-lv
https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izhvarlqte-starite-mebeli-do-konteynera-globata-e-do-4000-lv


4000 лв. за еднолични търговци или юридически лица. Гражданите пък могат да 

бъдат глобени и с фиш от 10 до 50 лв. 

 

Подобни камари от боклуци стоят разхвърляни около полупразни контейнери в 

много квартални улици в Пловдив, сигнализираха читатели на „Марица“. Най-

сериозен е проблемът в "Кючук Париж", твърдят жители на квартала. Повече от 

седмица строителни и други отпадъци, които не са от бита, са превзели 

пространството около казаните по ул. „Даме Груев“ и „Борис Сарафов“.  

 

„Не изхвърлят в контейнерите, а оставят нещата около тях. Все едно сме в гетото. 

Ако продължава така, отпадъците ще завладеят тротоара или част от пътното 

платно“, жалва се пловдивчанка, която работи в района и всеки ден минава 

покрай камарата от боклуци.  

 

Около контейнера са изхвърлени купища кашони, кофа от латекс, части от стари 

мебели. Тя недоумява каква култура и съвест трябва да има човекът, който ги е 

разтоварил върху тротоара. Парадоксалното е, че базата на ОП „Чистота“ се 

намира именно в този пловдивски квартал. Килим, шкафове и друга покъщнина 

има и по ул. „Щип“. Проблем с изхвърлянето на небитови отпадъци има и в 

центъра на Пловдив. Стари дюшеци и завивки били изхвърлени на тротоара на 

улица "Хайдушка", близо до трафопост.   

 

Пловдивчани са на мнение, че трябва да се упражнява по-строг контрол върху 

тези, които изхвърлят покъщнина и строителни отпадъци където не трябва, да бъдат 

наказвани със солени глоби. 

 

Отпадъците по ул. "Даме Груев" и "Борис Сарафов" бяха отстранени още в 

понеделник, когато екип на "Марица" се свърза с ОП "Чистота" за коментар. 

Директорът Димитър Георгиев подчерта, че струпаните около контейнерите 

едрогабаритни отпадъци и кашони се почистват не от сметовози, а от друга 

техника, която работи по график в различните квартали на града. Той призова 

гражданите да не замърсяват града, а да предават разделно събраните 

отпадъци от домакинствата на специализираната площадка на общинското 

предприятие - ул. „Даме Груев“ 64А. Ако станат свидетели на нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци, да сигнализират на тел. 112 или на телефона на 

„Чистота“ 032/675-817.  

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Община Ловеч организира извозване на едрогабаритни отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/lovech/obshtina-lovech-organizira-izvozvane-na-

edrogabaritni-otpadyci-2285819 

 

 
 

Текст: Община Ловеч организира поетапно събиране и извозване на изхвърлени 

от граждани едрогабаритни отпадъци - мебели, дюшеци и други. Фирма "ЕКО" 

ЕАД - Ловеч, ще извършва тази дейност, съобщиха от Общината, 

 

https://dariknews.bg/regioni/lovech/obshtina-lovech-organizira-izvozvane-na-edrogabaritni-otpadyci-2285819
https://dariknews.bg/regioni/lovech/obshtina-lovech-organizira-izvozvane-na-edrogabaritni-otpadyci-2285819


Едрогабаритните отпадъци се складират около контейнерите за твърди битови 

отпадъци, разположени на територията на града. 

 

Извозването ще се извършва до 24 октомври по график - от 6-и до 9 октомври в 

кв. "Здравец", от 11 до 14 октомври в кв. "Червен бряг", 15-19 октомври - ж.к. 

"Младост", и от 20 до 23 октомври в "Дикисана", "Гозница", "Продимчец" и други. 

 

Общината припомня, че тези контейнери не са за строителни отпадъци. Такива 

могат да наемат от "ЕКО" 

 


