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Източник: Sinoptik.bg 

 

Заглавие: 15 града в най-мащабната екологична кампания у нас 

 

"Книги за смет" отбелязва 10 години от своето първо издание 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/15-grada-v-naj-mashtabnata-ekologichna-

kampaniia-u-nas-8314  

 

 
 

Текст:  Една от най-мащабните екологични кампании у нас, която едновременно 

поощрява рециклирането и четенето, ще отбележи 10 години от своето първо 

издание. 

 

Това е инициативата „Книги за смет”, а по повод юбилея събитието тръгва на 

турне в 15 града. 

 

Марияна Добранова е един от организаторите на „Книги за смет”. Тя обясни за 

NOVA, че на 28 май, освен във Варна, инициативата гостува на Велико Търново и 
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Плевен. На 29 май пък благородната кауза ще направи съпричастни 

силистренци и жителите на Русе. 

 

Всеки, който донесе пластмасови капачки от бутилки, ще получи безплатна 

книга. Ако те тежат над 2 килограма – подарените книги ще бъдат две. 

 

„За 10 години успяхме да рециклираме повече от 100 тона отпадъци”, подчертава 

Добранова. 

 

Източник: Dir.bg 

 

Заглавие: Бегачите vs. пластмасовите отпадъци 

 

Инициативата Run For The Oceans на addidas се завръща с пълна сила в помощ 

на Океаните 

Линк: https://urbn.dir.bg/thegamechangers/begachite-vs-plastmasovite-otpadatsi 

 

 
 

Текст:  Пластмасовите отпадъци са вече толкова често срещани, че според 

прогнозите до 2050 г. пластмасата в океаните ще тежи повече, отколкото всички 

риби. Намаляването на пластмасовите отпадъци и редукцията на изхвърлянето 

на микрочастици изкуствени материали във водите на световния Океан и 

околната среда е един от важните елементи в Европейската стратегия по пътя 

към кръговата икономика в ЕС. През март 2019 г. бяха одобрени правила, с които 

да се редуцира количеството на най-често срещаните видове пластмасови 

отпадъци, които попадат в Океана заради хората и под формата на риболовни 

отпадъци. Тези две групи заедно отговарят за около 70% от боклуците в морето. 

Около 50% от замърсяването се дължи само на пластмасови продукти за 

еднократна употреба: прибори, бутилки, фасове и клечки за уши. 

 

Между 4,8 и 12,7 т. пластмаса попадат в световния Океан годишно. Всичко това 

води освен към екокатастрофа, до загуби за икономиката, риск за здравето на 

хората и живота в океана, но и дава отражение върху климата и въздуха, който 

дишаме. 

 

Рециклирането на 1 милион т. пластмаса се равнява на изваждането на 1 

милион коли от движение от гледна точка на емисиите на CO2. 

 

През последните големи компании се захванаха с екокаузи, за да допринесат 

за доброто на човечеството. 

 

Вече 7 години adidas плавно елиминира производството на полиестер в 

продуктите си, като от края на 2020 повече от 50% от целия полиестер, който се 

използва от компанията, е рециклиран. Тези постижения поставят adidas на 

водеща позиция сред конкурентите, а брандът цели да прекрати ползването на 

произведен полиестер до 2024. 
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Всичко започва с кампанията Run For The Oceans на adidas, посветена на 

опазването на океаните от пластмасови отпадъци, която се завръща с пълна 

сила и тази година. Тя се организира в сътрудничество с неправителствената 

организация Parley. Партньорството стартира през 2015 г. по време на събитието 

Oceans. Climate. Life., организирано от Parley в Ню Йорк, където Cyrill Gutsch, 

основател и CEO на Parley, представя амбициозната визия за прекратяване на 

замърсяването на океаните с пластмаса чрез стратегията, кръстена Parley AIR. 

 

Именно на това събитие adidas и Parley представят своята концепция за обувка, 

чиято горна част е изработени от нишки и влакна, направени от рециклирани 

отпадъци от океаните и мрежи за дълбоководен риболов - нещо, което се случва 

за първи път в индустрията. Оттогава партньорството провокира еко иновации в 

цялата индустрия, създавайки глобално океанско движение чрез силата на 

спорта.  

 

Една от стъпките, които бранда предприема в тази насока е производството на 

над 30 милиона обувки от Parley пластмаса от океаните от 2015 г. насам. 

 

Досега инициативата Run For The Оceans обединява повече от 3 милиона бегачи 

по света, които колективно са избягали над 25.5 милиони километра и да събрали 

2.5 милиона долара в помощ на каузата. За да мотивира бегачите по целия свят 

да създадат и да бъдат част от промяната, всяка година брандът отправя 

предизвикателство към тях.  

 

Тази година, като част от предизвикателството, бегачи от цял свят ще се обединят 

отново, за да бягат за каузата. 

 

За всеки 10 минути, избягани от 23 май до 8 юни чрез приложението adidas 

Running (adidas Running App)  adidas и Parley ще почистят еквивалентното тегло 

на 1 пластмасова бутилка, докато не се достигне количеството от 250 тона. 

Инсталирайте си го и вие, за да следите тази глобална екоинициатива! Така всеки 

може да се включи и да бяга в името на по-чистия световен Океан - след като 

инсталира приложнието на телефона си!  

 

adidas Runners е световна общност от хора с различни истории и житейски опит, 

но обединени от желанието си да станат по-добри бегачи, по-добри спортисти 

и в крайна сметка - по-добри хора. 

 

В България тази общност представят adidas Runners Sofia с капитани Надя 

Младенова и Калин Стоянов. Те бягат и тренират активно с помощта на 

професионални треньори. Присъединяването към бегаческата група на adidas 

е напълно безплатно. 

 

С помощта на своето бегаческо общество, adidas организира точно такива 

събития из цял свят, с които цели да засили вниманието на обществото към 

проблема и да повиши осведомеността. В България adidas Runners Sofia участва 

активно в популяризирането на инициативата чрез различни активности. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Незаконно сметище в село Мало Конаре, над 20 г. се изхвърлят боклуци 

 

Helpbook: Планината от боклуци вече е на площ от около 50 декара 

 



Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/266978-nezakonno-smetishte-v-selo-

malo-konare-nad-20-g-se-izhvarlyat-boklutsi 

 

 
 
Текст: В платформата на Helpbook получихме сигнал за поредното 

нерегламентирано сметище, този път до село Мало Конаре: 

"Нерегламентираното сметище се намира в източната част на село Мало 

Конаре, Пазарджик, където вече повече от 20 години продължават да се изхвърлят 

отпадъци от всякакво естествено /строителни, пластмасови, каучукови, токсични, 

битови и др./. През лятото е непоносимо, особено когато някой запали 

отпадъците и не може да се диша от токсичния дим, поради което често се е 

налагало да викаме пожарната. Преди 2 години подадох 3 сигнала, един тук - в 

местното кметство, и два в Пазарджик - до Общината и до РИОСВ, но за 

съжаление никой и по никакъв начин не реагира и проблемът не беше решен. 

Планината от боклуци продължава да расте на площ от около 50 декара и се 

надявам поне този път някой да вземе сериозни мерки и най-после да бъде 

сложен край на това безобразие." 

 

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да 

подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor 

Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на 

проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Съставиха акт на нарушител, трупал отпадъци на детска площадка в 

Пловдив 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/systaviha-akt-na-narushitel-trupal-

otpadyci-na-detska-ploshtadka-v-plovdiv-2311790 

 

 
 

Текст: Нарушител, който системно трупа строителни отпадъци на детска 

площадка в Пловдив, е хванат от съвместен екип на общинския инспекторат и 

„Градини и паркове“, съобщават от Общината в града. 

 

Служители на „Градини и паркове“ са направили проверка по постъпил от 

граждани сигнал в предприятието за нерегламентираното замърсяване на 

детската площадка в междублоковото пространство  на бул. „Княгиня Мария 

Луиза“ №32-34. 
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За случая веднага е сезиран и директорът на Общинския инспекторат Асен 

Стефанов. При последвалите всекидневни проверки нарушителят е открит и ще 

му бъде съставен акт. 

 

„Още следващата седмица ще почистим терена, но нека гражданите да бъдат 

по-съвестни и да не замърсяват града“, коментира директорът на „Градини и 

паркове“ Веселин Козарев. 

 

Той увери, че от предприятието ще се заемат с облагородяване на детската 

площадка. За нея са се грижили собствениците на близкото заведение, но то 

вече не работи. 

 


