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Източник: Марица 
 

Заглавие:  Ученици от карловска гимназия захранват шишеяд с 300 кг пластмаса 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/karlovo/uchenici-ot-karlovska-gimnaziq-

zahranvat-shisheqd-s-300-kg-plastmasa 

 

 
 

Текст:  До края на годината учениците от Професионална гимназия „Братя Евлоги 

и Христо Георгиеви“ в Карлово ще съберат 300 кг пластмасови опаковки. Тази 

дейност е част от програмата на Министерството на околната среда и водите 

„Младежи за околона среда“ и на сдружение BG бъди активен. Освен Карлово 

занимания по тази програма има в Бургас и Хасково. 

 

В партньорство с Младежкия център в Карлово в  училището вече е поставена арт 

инсталацията Шишеяд. В нея  учениците ще могат да събират празни и смачкани 

пластмасови бутилки. По креативен и забавен начин това ще   стимулира 

интереса и участието на учениците  към темата за разделно събиране, смята 

Педадогическия съвет на гимназията. „Целта ни е до края на учебната година да 

съберем над 300 кг пластмаса. Искаме да изградим у нашите ученици 

самосъзнание за разделно събиране на отпадъци, да им помогнем да осъзнаят 



колко важно е това за опазване на околната среда  дело и колко значими малки 

крачки биха могли да правят те всеки ден, за да опазват околната среда“, казва 

инж. Топалски, директор на училище „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“. 

 

Участието в програмата присъединява град Карлово към националната 

кампания „Искам да съм полезен.Рециклирай ме!“, целяща стимулиране 

разделно събиране на опаковки и тяхното рециклиране.  Като част от нея, в близо 

30 населени места са поставени арт инсталациите, наречени шишеяди , които 

събират пластмасови бутилки и ги връщат за рециклиране. Организаторите 

очакват събраното количество да е над 20 тона до края на годината. 

 

Като част от кампанията ръководството на училището планира да привлече към 

тази кампания граждани и общности, които са близо до училището. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: СО започва пилотно въвеждане на разделно събиране на отпадъци в 

училищата 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/748038 

 

 
 

Текст:  Столичната община започва пилотно въвеждане на разделно събиране на 

отпадъци в училищата. 

 

В инициативата и организациите за оползотворяване на отпадъците първо се 

включва 51-во СУ „Елисавета Багряна“ на ул. „Софийски герой“ 28. 

 

Ще бъдат предоставени съдове за разделно събиране на хартия и пластмаса, 

които ще са пригодени за разполагане вътре в училищните сгради. 

 

Старт на идеята в 11 часа ще дадат кметът на София Йорданка Фандъкова, 

председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, зам.-кметът по 

екология Десислава Билева, изпълнителният директор на „ЕКОПАК България“ 

Александър Урманов и директорът на училището Асен Александров. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: "Капачки за бъдеще" - грижа за хората и природата 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101733087/kapachki-za-badeshte 

 

 
 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/748038
https://bnr.bg/vidin/post/101733087/kapachki-za-badeshte


Текст:  От скоро Видин е част от инициативата "Капачки за бъдеще". Видинският 

благотворителен клуб организира акция за почистване, която ще е този уикенд. В 

групата в социалната мрежа събират предложения къде да се проведе.  

 

"Имаме фейсбук група. Казва се "Капачки за бъдеще- Видин". Всеки може да се 

присъедини към нея. Постоянно публикуваме актуална информация какво се 

случва, къде се случва. Пуснала съм запитване сред хората в групата до края на 

седмицата да се избере едно или няколко места, които да се почистят", обясни 

Диана Ангелова, която е организатор.  

 

Кампанията "Капачки за бъдеще" в страната стартира преди пет години, а Диана 

заедно с Теодора Минкова я подкрепя от самото начало. До сега 1 000 000 

килограма капачки са предадени за рециклиране.  

 

"Каузата е да почистим природата и да помогнем на нашите деца.", обяснява 

Теодора. 

 

Близо 2 700 килограма капачки са събрани във Видин от последната акция на 

"Капачки за бъдеще" в края на октомври. 

 

"Средствата от последната кампания, която беше в цяла България, са за трета 

неонатална линейка и вероятно ще останат и за закупуване на четвърта. Вече  

следващите средства ще се събират догодина. Втората неонатална линейка се 

дари в Плевен. Ще обслужва и Видин, защото нямаме специализирано 

отделение, което да може да поеме такива бебенца. Действа и за втора офроуд 

линейка, която да може да минава през трудно проходими терени, когато е 

нужно да се спасяват хора", разказа Диана. 

 

Пластмасовите капачки се събират на четири места във Видин в поставените за 

целта метални сърца. Такива има пред хипермаркета до градския стадион, пред 

Младежкия дом, в двора на училище "Иван Вазов" и до Регионална библиотека 

"Михалаки Георгиев". Извозват се два пъти годишно- през пролетта и есента. От 

видинския клуб към инициативата "Капачки за бъдеще" търсят подходящо 

помещение, където да се съхраняват събраните количества до тогава. 

 

 

 


