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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в 

българската икономика от климатичните промени“  
Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=98                                 

  

С цел намаляване уязвимостта на страната от последиците от изменението на климата и подобряване 
капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните 
негативни въздействия от климатичните промени, Министерство на околната среда и водите предприе 
стъпки към разработването на Национална стратегия за адаптация. 
  
Възприет е поетапен подход при разработването на стратегията. Първият етап е подготовката на рамков 
документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от 
климатичните промени“. Целта на този документ е, на базата на климатични модели и сценарии за 
България, да се направи оценка на риска от най-характерните за нашия географски район природни 
бедствия. Секторите, които обхваща рамковия докумен, са : селско стопанство, води, градска среда, 
енергетика, транспорт, строителство и инфраструктура, екосистеми и биоразнообразие, човешко здраве и 
туризъм. В рамковия документ е обърнато внимание и на трансграничното сътрудничество по въпроси, 
свързани с въздействието на климатичните промени. 
  
Крайна дата за съгласуване: 18.04.2014 г. 
  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
  
bkabzimalska@moew.government.bg  
  
Проектът на рамковия документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската 
икономика от климатичните промени-Обща част“ може да видите тук.  
  
Проектът на рамковия документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската 
икономика от климатичните промени-Специална част“ може да видите тук.  
  
Рецензия на документа може да видите тук. 
 
 

 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: "Бургас рециклира" в първи клас 

Линк: http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2014/04/07/2276395_burgas_reciklira_v_purvi_klas/                                           

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=98
mailto:bkabzimalska@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Obshta_chast.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Specialna_chast.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Recenziq.pdf
http://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2014/04/07/2276395_burgas_reciklira_v_purvi_klas/
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Текст: Контейнерите за боклук в синьо, зелено и жълто си имат свое предназначение и затова група 
доброволци в Бургас са решили да отменят поне част от майките и татковците, а и учителите, и да обяснят 
на най-младите сред нас защо всъщност ги срещаме на различни места из града. Идеята им е чрез децата 
да пренесат мисълта за ползата от рециклирането и върху техните родители. 
"Бургас рециклира" е доброволческа инициатива, подета от петима души и набрана от тях група 
доброволци, които с подкрепата на няколко училища и "Екопак" искат да привлекат вниманието на най-
малките ученици - тези в първи клас, към опазването на околната среда чрез разделното изхвърляне на 
отпадъци. Основната им цел е децата да разберат защо то е полезно, важно, а и как може да е интересно 
и забавно. 
От днес, 7 април, те започват да влизат по един път седмично в общо 11 класа в четири училища в града: 
"Княз Борис I", "Васил Априлов", "Св. Климент Охридски" и "Св. св. Кирил и Методий". 
Откриващото им занятие е постановка, в която петимата инициатори ще се опитат да разкажат под 
формата на театър история за това къде не трябва да изхвърляме боклуците. "Това е първата важна 
крачка в промяната на мисленето", коментира пред "Дневник" един от тях - Чавдар Ченков, който заедно 
със свои приятели от сдружение "Хамалогика" и "Форум Наука" инициира съвсем безвъзмездно 
заниманията. Те приканват и доброволци да се присъедният към тях. Вече имат няколко изявили 
желание, сред които е и едно момче, което по собствена идея е направило кратко филмче за 
пластмасата, което те ще проежектират на децата. 
Групата "Бургас рециклира" ще има по пет срещи от по около 40 минути с всеки един от класовете. Теще 
използва времето на часа на класния или този по домашен бит и техника, за да обяснят по интересен и 
увлекателен начин на децата как боклуците могат да променят много неща, ако знаем как ги използваме. 
Рециклирането ще се превърне и в занимателна игра, в която ще им покажат, че от стари и неиползвани 
предмети и на пръв поглед боклуци могат да се правят нови и интересни неща.  
Всеки от класовете ще получи за стаята си комплект от кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци, а 
към средата на май, когато занятията им ще приключат, децата ще могат да отнесат у дома и грамоти. 
"Искаме чрез децата да пренесем това разбиране и начин на мислене и в родителите им. Да се опитаме 
да им повлияем да мислят за природата", допълва още Чавдар, който разпалено обяснява и че масовата 
заблуда на хората, че контейнерите за разделно отхвърляне не вършат никаква работа, не е правилно. 
Веднага споменава, че в близост до Бургас - в Карнобат, има станция за събиране, сепариране и 
рециклиране на отпадъци. Освен това камионите, които събират боклуците от контейнерите на "Екопак" в 
града, си имат седмичен график, в който обхождат различните цветове контейнери. 
"Ако пък видите препълнен контейнер, има телефони върху тях, на които може да се обадите и да 
сигнализирате да дойдат да ги изпразнят", казва още Чавдар и допълва, че е важно отношението и 
малките стъпки, които да доведат до по-големи промени. 
Той и приятелите му се надяват инициативата да добие популярност сред училищата в Бургас и 
следващата учебна година да получат одобрението на повече учебни заведения в града, които да им 
предоставят малко време за "зелени" разговори с първокласниците 
 
 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: 5 202 стари телефона подпомагат приют за бездомни животни 
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Линк: 

http://light.standartnews.com/biznes/5_202_stari_telefona_podpomagat_priyut_za_bezdomni_zhivotni-

232963.html  

  

Текст: София. Общо 5 202 стари мобилни устройства събраха поддръжници и доброволци на 
организацията за защита на животните Анимал Рескю София в рамките на 3-месечната благотворителна 
кампания, събираща средства за ремонтиране на кучешкия приют. Това съобщиха от организацията. 
Телефоните бяха изкупени благотворително от Reusum Charity – компания, която рециклира и реновира 
стари мобилни устройства, правейки ги достъпни на пазара в развиващите се страни. 
Общата сума на дарението, направено от Reusum, е 5 567,33 лв. Средствата ще бъдат използвани за 
ремонтиране на първия изцяло неправителствен приют за бездомни животни в София – „Фермата". 
Подобна фондо-набирателна акция е новост за България, а успехът и показва огромния потенциал за 
благотворителност в общността ни, твърдят организаторите. Втората организация, в чиято полза трябваше 
да бъдат събирани мобилните устройства: pravata.mi – сайт за правата ни като граждани, се отказа от тях 
в полза на бездомните животни. 
За Reusum и рециклирането на мобилни устройства 
Изчислено е, че при популация от 7 милиарда души на планетата броят на мобилните телефони в 
природата е вече над 5,6 милиарда. Средният европеец подменя мобилното си устройство на всеки 18 
месеца. В рамките на съюза всяка година се купуват над 500 милиона нови мобилни телефона. В същото 
време се рециклират едва 10% от ненужните вече устройства. В страни като Бразилия и Индия обаче 
"продължителността на живота" на един телефон е около 7 години. 
Голямата международна компания Reusum е една от фирмите, която събира ненужните телефони на 
хората от богатите страни, рециклира неработещите и поправя тези, които са годни за употреба, 
предлагайки ги на ниски цени на развиващите се пазари. 
По този начин Reusum позволява на хората от развиващите се страни да си купят телефон на достъпна 
цена и спестява на планетата десетки хиляди тонове токсични отпадъци всяка година. 
Reusum Charity е инициатива за събиране на стари мобилни устройства в полза на благотворителността. 
За Animal Rescue Sofia и „Фермата" 
Анимал Рескю София е фондация в обществена полза, основана от доброволци, целящи хуманно и 
ефективно решаване на проблема с бездомните животни. За 3-те години /2010-2013/, през които АРС 
стопанисваше съвместно със Столична община приют „Богров" организацията е задомила 2 500 и е 
кастрирала още 5 600 бездомни кучета от улиците на София. 
В края на 2013 г. изтече договорът за „Богров" и организацията щеше да остане без приют, където да 
развива дейността си. На апела им за помощ откликнаха над 13 000 частни дарители от България и 
чужбина. 
„Фермата" е първият и засега единствен изцяло неправителствен приют за бездомни животни в София. 
Сградите на „Фермата" бяха закупени през декември 2013 година след 3-месечна фондонабирателна 
кампания на Анимал Рескю София. 
Средствата бяха дарени само от приятели на животните – без субсидии от държавата или международни 
организации. Средният размер на дарението възлезе на 25 лева, а общата събрана сума – 210 000 евро. 
В момента в приюта текат ремонтни дейности по превръщането на стопанските сгради в кучкарник. 
Понастоящем там живеят 200 кучета 
 

 
 

http://light.standartnews.com/biznes/5_202_stari_telefona_podpomagat_priyut_za_bezdomni_zhivotni-232963.html
http://light.standartnews.com/biznes/5_202_stari_telefona_podpomagat_priyut_za_bezdomni_zhivotni-232963.html
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Източник: novanews.bg    

Заглавие: Екип на Нова ТВ откри саркофага на Георги Димитров 
Една история за боклуци или по-точно за пътя на българската история към боклука 
 

Линк: http://novanews.bg/news/view/2014/04/05/72285/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-

%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/   

  

Текст: Екип на Нова телевизия откри саркофага на „вожда и учителя” на социалистическия строй Георги 
Димитров в пункт за скрап. След събарянето на мавзолея държавата е решила, че всичко свързано с него 
е боклук и го е продала като такъв.  
 На 2 юли 1949-та година вождът на социалистическия строй умира в Русия. Сталин разпорежда тялото му 
да бъде балсамирано. Само за 138 часа в България е построен Мавзолеят, а от Русия е изпратен 
саркофагът – всичко извършено с нечувани технологии за онова време. Седмица по-късно социалисти от 
цяла България полагат основите на култа към личността и мумията на Георги Димитров.   
Точно 50 години по-късно новата власт събаря тези основи. Взривяват Мавзолея и заличават всички 
следи от съществуването му: 
„Къде отидоха мозайките на Дечко Узунов, къде отиде врачанският камък, в чий двор са те сега”, 
запита директорът на Националната художествена галерия – Бисера Йосифова. 
 Отговор намерихме само на въпроса къде е саркофагът на Георги Димитров. Оказа се, че преди 15 
години държавата го е продала на търг – като отпадъчен метален боклук. Трябвало да бъде претопен, 
но двама бизнесмени решили, че той има по-висока стойност от цената на 500 килограма неръждавейка. 
„В мазето на Нов български университет наша търговска директорка го разпознала и се разплакала. 
Собствениците ни решиха да го запазят”, обясни Моника Иванова – изпълнителен директор на „Норд”. 
Така фирмата за черни и цветни метали плаща за всички части от стария метален саркофаг, плаща и за 
бронираните му стъкла. Прибира го. И го пази, вече 15 години. 
„Не са много саркофазите в света, нито пък мумиите, не мисля, че държавата е взела правилно 
решение и не го е запазила за поколенията”, коментира Моника Иванова. 
Докато спомените на по-възрастните от времето на Мавзолея още са живи, младите само са чували за 
него и нямат представа дори как е изглеждал. 
Стойността му като желязо е 1500 лева, но никой не може да каже каква е историческата му стойност. 
По думите на директора на Националната художествена галерия, „историята ни е дадена на скрап”. 
Бисера Йосифова е възхитена от това, че в един пункт за скрап имат повече историческа мисъл, отколкото 
държавниците ни.  
 „Това е знак, че положението в България не е безнадеждно”, допълни тя. 
 А саркофагът е интересен и от друга гледна точка. Той е изработен с нечувани за онова време 
технологии. Бронирани стъкла и специална климатична инсталация, която е следяла температурата в 
саркофага да е точно 17 градуса.  
 Изводът - вторият изработен саркофаг в света за комунистическия лидер Гоерги Димитров се оказал 
просто метален боклук за новата власт и затова бил изхвърлен на сметището, където обаче имало кой да 
оцени историческата му стойност. Все още обаче не се знае дали се е намерил някой, който е оценил 
историческата стойност на други части от Мавзолея и дали и те няма да изплуват - от някое сметище.  

http://novanews.bg/news/view/2014/04/05/72285/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://novanews.bg/news/view/2014/04/05/72285/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://novanews.bg/news/view/2014/04/05/72285/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://novanews.bg/news/view/2014/04/05/72285/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
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