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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите в служебното правителство Светлана Жекова 
официално встъпи в длъжност  
Тя прие ключа на министерството от досегашния министър Станислав Анастасов 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2635                                                                                                                 

  

Текст: Министърът на околната среда и водите в служебното правителство Светлана Жекова встъпи в 
длъжност, като заяви готовност да работи по ключовите приоритети на министерството след точен анализ 
на ситуацията към момента. 

„Чувствам се като у дома си в министерството, в което работя от 15 години. Ще се гордея и ще бъда 
щастлива да работя с екип от изключителни професионалисти, голяма част от които познавам добре. 
Радвам се, че поемам този пост, за мен е чест и удоволствие“, заяви министър Жекова. 

Във встъпителните си думи, тя посочи някои от основните приоритети, като постави акцент върху 
работата по освобождаването на фондовете от Европейския съюз и реализирането на плащанията към 
общините. 

Станислав Анастасов предаде символичния ключ от министерството с благодарност за експертната и 
професионална работа на целия екип на МОСВ. 

 

Източник: hsmaritsa.com 

Заглавие: Смиляна Нитова, народен представител от 42-ото НС: Тримата депутати от БСП не направихме 
екип 

 

Линк: http://www.hsmaritsa.com/obschestvo/smilyana-nitova-naroden-predstavitel-ot-42-oto-ns-trimata-

deputati-ot-bsp-ne-napravihme-ekip.html                                                                                                                 

  

Текст: Смиляна Нитова е хасковски адвокат. В 42-ото Народно събрание бе депутат от Коалиция 
за България. Участник бе в две комисии - правната и здравната. В края на мандата я потърсихме за 
коментар, относно дейността й като депутат и работата на парламента като цяло.  

- Г-жо Нитова, като че ли този къс мандат остави впечатление, че депутатите не бяха така активни. По-
скоро скандалите излязоха на преден план. Защо така се получи? 
- 42-ото Народно събрание вече е в историята. Трудно се работеше в този кратък период от време от 14 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2635
http://www.hsmaritsa.com/obschestvo/smilyana-nitova-naroden-predstavitel-ot-42-oto-ns-trimata-deputati-ot-bsp-ne-napravihme-ekip.html
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месеца. Мога да кажа обаче, че за тази една година е свършено и много, но и не достатъчно. За краткото 
време, в което работи този парламент, се изискваше прекомерна концентрация на сили и умения, 
твърдост и упоритост. Понякога трябваше да се правят и компромиси за постигане на целите. Както 
знаете, Народното събрание ежедневно бе обсадено от протестиращи, искащи оставката на 
правителството и парламента. От друга страна, опозицията от ГЕРБ действаше нападателно и 
деструктивно и целеше провала на работата, както на самото Народно събрание, така и на комисиите към 
него. 
- И това ли бяха причините за липсата на активност от страна на депутатите? 
- В тази обстановка, както казах, се работи трудно. Основното беше наличието на кворум. Не се работеше 
в комисиите. В началото на мандата от ГЕРБ не работеха и в комисиите. А там е основната работа на 
народния представител. Въпреки тези тежки условия, за себе си отговарям, че съвестно съм спазвала 
клетвата като народен представител.  
- Имате ли неоправдани отсъствия от парламента? 
- Нямам нито едно отсъствие. Нито от заседанията на Народното събрине, нито от заседанията на 
комисиите, в които участвах - по здравеопазване и правната комисия. 
- Добре де, но защо тогава се създаде това впечатление, че хасковските депутати, в т.ч. и вие, не 
помогнахте кой знае колко на региона? 
- Не съм съгласна с тази констатация. Говоря за себе си. За тази една година съм отправила 14 въпроса по 
различни регионални теми към различни министри. Съвносител съм на осем законопроекта. Гражданите 
не са много наясно с правомощията и работата на един депутат. Основните ангажименти на народния 
представител са работата в комисиите на НС, както и по време на заседанията на парламента. 
Лобирането пред съответните министерства за решаването на конкретни проблеми в региона е другото 
нещо, което трябва да прави народният представител. То вече не е вписано в задълженията му, говоря 
като работа. Тук активността зависи от личните ангажименти и съвестта на депутата. Но трябва да се знае 
нещо много важно - народният представител не е нито бюро по труда, нито човек, който уволнява и 
назначава. Без съдействието на местната власт той сам не може нищо да направи. Не може да нарами 
един чувал с пари и да ги донесе тук. 
- Пример за това? 
- Ами веднага се сещам за моста в с. Винево. Спомняте си за тази трагедия, когато хора загубиха живота 
си. Отправих питане до министър Йовчев и междуведомствената камисия по бедствия и аварии защо 
съоръжението не е оправено, след като е имало сигнали, че е опасно. Оказа се, че няма такова искане от 
местната власт в община Минерални бани. Едва след моето питане кметът поиска средствата, които бяха 
отпуснати и за които съм лобирала. Лобирала съм и за средствата, необходими за довършването на пътя 
Горски извор - Петелово. Знаете, че той бе започнат преди години, но завършването му се проточи във 
времето. Работила съм и за решаването на проблеми в Димитровград заедно с председателя на 
общинския съвет. Вижте, за мен не е важно от коя партия е кметът на  
дадена община. Важното е, че там живеят хора, които имат нужди и те трябва да се изпълняват. 

 
- Така е, но в същото време през тази една година или приемахте, или влизаха в сила законопроекти, 
които нарушиха интересите на голяма група хора. Веднага се сещам за Закона за обществените 
поръчки и Закона за управление на отпадъците. Заради втория оставихте стотици хиляди без работа, 
по данни на скрападжиите. 
- Така е. Но тези закони трябваше да се приведат в съответствие със законите на ЕС. 
- Оправдавате се с ЕС. Но се оказа, че Законът за управление на отпадъците можеше да се отложи с 
една-две години. Но не го направихте. 
- Не го направихме, защото не ни стигна кворумът и времето. Миналата седмица трябваше да гледаме 
промените, но отново нямаше кворум. Това важи и за много други закони, които трябваше да променим 
или приемем. Причините ги знаете. ГЕРБ не влизаха в пленарната зала. Заради това не приехме и новия 
Закон за здравето. С него трябваше да се приеме и националната здравна стратегия. Това носи и 
финансови последици за държавата. Има риск да загубим 160 млн. лв. за здраве. В т.ч. и 12 млн. лв. за 
изграждане на единната информационна система в здравеопазването. А това е много важно за страната 
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ни, защото е първата крачка към създаването на електронно здравеопазване. 
- Пука ли му на някого от депутатите, че не приехте тези важни неща? 
- На мен ми пука. Но, за съжаление, има колеги, на които очевидно не им пукаше. 
- Отнесе ли го БСП, че управлява заедно с ДПС през тази една година? 
- Да! В края на мандата, за жалост, може да направим тази констатация. Ние подкрепяхме правителството 
заедно, без да имаме формално подписано коалиционно споразумение. Сега търпим негативи от това. 
Макар че се видя накрая, че коалицията е била друга - ДПС-ГЕРБ. 
- Е, мисля, че преувеличавате. От едно гласуване не може да се правят такива изводи. 
- Ама то не беше само гласуването за бюджета. Имам предвид и измененията и допълненията на 
Наказателния кодекс. Там ГЕРБ и ДПС подкрепиха предложението на депутати от ГЕРБ да отпадне 
давността на деяния, извършени по политически причини. 
- Това са само единични гласувания. Друг ми беше въпросът. Не си ли взехте поука от управлението на 
тройната коалиция? Тогава пак го отнесохте, имам предвид БСП, заради ДПС. 
- Вижте какъв е форматът на НС. Още повече, че ГЕРБ категорично отказаха да работят в 42-ото НС. А то 
трябваше да работи заради неотложните мерки, които трябваше да се вземат след управлението на ГЕРБ, 
за да се стабилизира държавата. И въпреки всичко мисля, че успяхме донякъде да вкараме влака в 
релсите. 
- Вкарахте влака в релсите, но пък май изпуснахте да го хванете. Имам предвид, че депутатите от БСП, 
особено хасковските, не бяхте толкова задружни при решаването на проблемите. Защо? 
- Основателна е донякъде тази критика. Аз също смятам, че ние тримата народни представители от 
Коалиция за България не съумяхме да направим екип. А работата в екип в политиката е най-важното 
условие. 
- Чу се, че вие искате да смените управителя на областната болница в Хасково. Хората скочиха срещу 
това кадрово решение. Не е ли това недалновидност в кадруването? Нещо, което ви донесе негативи. 
- Дали е недалновидност, ще покаже времето. А що се касае до темата искам да ви декларирам, че не 
съм участвала в кадрови назначения! Не съм участвала в лобистки законопроекти, не съм получавала  
комисиони Изпълнявала съм си клетвата като народен представител, а именно - да се ръководя от 
интересите на народа. 
- Кой кадруваше в региона тогава? Кой? 
- За себе си отговарям. Не съм аз. 
- Идват нови избори на 5 октомври. Ще се борите ли за номинация и съответно място в листата за 
депутати. 
- На първо място кандидатът за народен представител трябва да има политическа култура. Трябва да има 
име и подкрепа в обществото.  
Трябва да е чист от скандали. И тук вече идва въпросът дали аз искам или не. Това не зависи от мен. Ако 
получа подкрепа и номинации от нашите клубове - да, ще се боря за място в листата. Но знаете, че с 
преференциалното гласуване никой не е сигурен, че ще бъде избран. Това вече изцяло зависи от волята 
на нашите избиратели. 
- В тази връзка беше ли грешна листата на БСП в Хасково за това Народно събрание? 
- Аз не мога да кажа това. Избирателите могат да го кажат. Но ето сега - ще могат да пренареждат. Нека го 
направят. Вече кой ще е първи, кой втори няма да тежи толкова. 
- Какво предвиждате да е новото 43-то Народно събрание. Възможна ли е коалиция ГЕРБ - БСП? 
- Такова ще е, каквото хората изберат. А що се отнася до такава коалиция - мисля, че ние не сме Германия 
и нямаме тази политическа култура. 
- Какво мислите за това Драгомир Стойнев да води отново листата на БСП в Хасково? 
- Водачите се определят от Националния съвет. При всички положения обаче ще се борим за добър 
резултат. 
- Какво значи "добър резултат"? Да повторите мандатите от предните избори ли? 
- А защо не. При правилна работа и мобилизация от наша страна мисля, че този резултат е постижим. 
- Какво не успяхте да свършите в тази една година като ангажимент?  
- Не успях да реализирам кръгла маса за донорството. Нещо, което засяга живота и здравето на много 
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хора. Времето не стигна. Но обещавам, че ще продължа да работя в тази посока. 
- А за региона какво не направихте? Всъщност, какво свършихте за община Хасково? Все пак сте оттук. 
- За Хасково наистина не съм направила кой знае какво. Но пък смятам, че нашият кмет е достатъчно деен 
и може да се справя с тежки ситуации. Така че той по-малко имаше нужда от помощта на депутатите. 
Помагах повече там, където има голяма нужда. 
- За тези думи за кмета ще си имате проблем в партийния съвет. 
- Така е. Но аз деля хората на можещи и не чак толкова. Казах, че по отношение на местната власт не деля 
кметовете на "наши" и "ваши". 
- Това е в противовес с получените пари по правителствената програма за инфраструктурни обекти, от 
която Димитровград, където кметът е от ГЕРБ, не получи и лев. В същото време за "червения" 
Харманли имаше 7 млн. лева. 
- Този въпрос не зависи от мен. Народният представител не одобрява тези проекти. Аз говоря в личен 
план.  
- Да де, ама имаше депутати, които си посурнаха краката пред различните министри, за да се получат 
средства в района им? 
- Аз съм лобирала за Харманли, признавам, но там ситуацията беше сложна заради бежанците. Вижте, аз 
съм последният човек, който може да бъде упрекнат за това, че съм пренебрекнала тази или онази 
община. Питала съм за водния цикъл в Димитровград - защо спряха парите. За съжаление, не можахме да 
помогнем кой знае колко, защото проблемът е в програмата "Околна среда". 
- И последно - ще се справи ли Михаил Миков начело на БСП? 
- Много силно се надявам. Г-н Миков е сериозен човек. Доказа се като професионалист и в качеството си 
на председател на парламента. Вярвам, че БСП започва ново начало начело с него. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Спад на цената на цинка 
 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100446143/spad-na-cenata-na-cinka 

                                                                                                              

  

Текст: Цинкът поевтинява за втори пореден ден в Лондон, поради увеличаващите се запаси и 
спекулациите, че засилването на долара ще забави търсенето на метала. Медта достигана най-ниското си 
ниво от две седмици насам. 

3-месечните фючърси на цинка поевтиняха с 2,1% до 2334 долара за тон на Лондоската борса за метали 
(London Metal Exchange). През тази година цените на метала са се увеличили с 14%, което го прави 
вторият най-добре представящ се метал тази година след никела. Най-големият потребител на цинк в 
света е Китай. 

Запасите от цинк измерени от London Metal Exchange нарастват с 1,5% до най-високото си ниво то 1-ви 
април насам – 668 625 тона. 

Медта достигна ниво от 6985 долара за тон в Лондон, което е най-ниската цена на метала от 21-ви юли 
насам. В Ню Йорк септемврийските фючърси на метала паднаха с 1% до 3.1735 долара за един паунд. 
Алуминият, оловото и калая също поевтиняха. 

http://bnr.bg/finance/post/100446143/spad-na-cenata-na-cinka
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Източник: capital.bg 

Заглавие: "Ремотекс - Раднево" отново има синдик 

Решението на съда този път е по искане на ПИБ, делото за несъстоятелност ще се гледа през 

есента 
 

Линк: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/08/06/2357444_remoteks_-

_radnevo_otnovo_ima_sindik/                                                                                                                       

  

Текст: Нов предварителен временен синдик е назначен в неработещото ремонтно предприятие 
"Ремотекс - Раднево" само ден след като предишният беше оттеглен. В началото на юли старозагорският 
съд назначи синдик по искане на един от малките кредитори, но седмица по-късно производството беше 
прекратено, след като дружеството уреди дълга си. Сега за целостта на имуществото отново ще се грижи 
външен човек. Елин Топалов е назначен като обезпечителна мярка по искане на Първа инвестиционна 
банка (ПИБ). Самото дело по несъстоятелност ще се гледа през есента. В същото време продължават да 
текат и много изпълнителни дела срещу дружеството. Това прави подновяването на работата все по-
малко вероятно. 
 
Обезпечителна мярка 
 
Делото, по което е назначен новият предварителен временен синдик, е по искане на ПИБ за откриване на 
производство по несъстоятелност. Като причина от банката са посочили настъпила неплатежоспособност 
на дружеството (друга хипотеза за такова производство е свръхзадлъжнялост). Заедно с това кредиторът 
е поискал и налагане на обезпечителни мерки, като е предложил Топалов за синдик. Искането е по член 
от Търговския закон, чиято цел е да се опази от разпиляване имуществото на неплатежоспобния 
длъжник. 
 
Причината ПИБ да поиска обезпечителни мерки е, че в началото на юли в офиса на частния съдебен 
изпълнител Гергана Илчева е представен договор, с който "Ремотекс - Раднево" продава на "Алси" 
собствени 2700 тона бракувани метални съоръжения (скрап). Самата "Алси" е собственост на ДФК - 
Бургас, като и двете дружества се занимават с търговия с черни и цветни метали. Според банката 
продажбата е направена с цел кредиторите да претърпят вреда и има опасност да бъдат сключени и 
други подобни сделки. Затова те настояват органите по управление на компанията да продължат 
дейността си само под надзора на синдик. Искането на кредитора е удовлетворено с определение от 8 
юли - само ден след като е оттеглен предишният временен синдик. Според съда от представените 
доказателства може да се направи извод, че молбата за откриване на производство по несъстоятелност 
вероятно е основателна - налице са данни, че длъжникът е спрял плащанията на свои задължения към 
кредитори. 
 
Две продажби в един ден 
 
Въпросният договор за продажба на скрап, който ПИБ цитира, е подписан на 19 юни 2014 г. Точно в 
същия ден на извънредно общо събрание на мажоритарния собственик на "Ремотекс - Раднево" - "Полет 
21", съдружниците Сабин Спахиев и Галин Неделчев излизат от компанията, като я продават на гръцкия 
гражданин Йоаннис Гиофкос за около 500 хил. лв. Ден по-късно е взето решение на "Полет 21" да бъдат 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/08/06/2357444_remoteks_-_radnevo_otnovo_ima_sindik/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/08/06/2357444_remoteks_-_radnevo_otnovo_ima_sindik/
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прехвърлени движимите и недвижимите вещи на четири предприятия (включително на радневската 
фирма), на които "Полет 21" е мажоритарен или едноличен собственик. Не е известно дали новият 
собственик е бил наясно със сключената сделка, нито дали има и други подобни продажби. 
 
С информация за дружеството не разполага и новият синдик. "Нито един от изпълнителните директори не 
ми е дал информация за висящи сделки, права и задължения и т.н., въпреки че съм я поискал", каза 
Топалов за "Капитал Daily" и уточни, че сделката с "Алси" е предмет на спор. 
Като представители на "Ремотекс - Раднево" все още се водят Спахиев и Неделчев, въпреки че продадоха 
фирмата собственик преди повече от месец и половина. Те трябваше да бъдат освободени от 
ръководството на предприятието на общо събрание на 30 юли според решение на новия собственик на 
"Полет 21". Засега в Търговския регистър не е вписана промяна, няма и внесени документи от събранието. 
 
И изпълнителни дела 
 
Причината договорът от 19 юни да отиде в частен съдебен изпълнител пък са изпълнителните дела срещу 
"Ремотекс - Раднево". Гергана Илчева попада на него, докато описва движимите вещи на длъжника. 
"Срещу "Ремотекс" има много заведени дела, повечето са трудови, но има и фирмени, и банкови", каза тя 
за "Капитал Daily". По думите й назначаването на предварителен временен синдик не спира 
изпълнението на делата, тъй като това е обезпечителна мярка. По неофициална информация компанията 
има близо 25 млн. лв. дългове. Само за заплати на работниците дружеството дължи 5 млн. лв., още 4 млн. 
лв. са неизплатените осигуровки по данни на синдикатите. От справка, цитирана в едно от предните 
определения на съда, става ясно, че задълженията към НАП са 2.4 млн. лв. Не е ясно какви са 
задълженията й към контрагенти и финансови институции. 
 
Финансовите отчети на компанията (виж таблицата) показват, че за последните три години приходите й са 
се стопили с две трети. След малката печалба в предходните две години през 2013 г. дружеството отчита 
двуцифрена загуба в милиони. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Нова наредба в Г.Оряховица за Управление на отпадъците 

Линк: http://scrap-bg.com/10482/                                                                                                             

  

Текст: Община Горна Оряховица ще проверява търговците и брокерите на отпадъци. Проверки ще се 
правят и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци. 
Един път в годината контролът ще се извършва по документи. Ще се правят и проверки на мястото, 
където се извършва дейността, в присъствието на проверявания и на хора, които работят за него. Това е 
регламентирано в новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Общината, която вече 
влезе в сила, след като бе гласувана от Общинския съвет. 
При проверките длъжностните лица ще съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на 
административни нарушения. Задължително ще се издават предписания и ще се определя срок за 
отстраняване на нарушенията. За констатираните нередности кметът на Общината ще уведомява в 14-
дневен срок директорът на РИОСВ – Велико Търново, като му изпраща всички документи. 

http://scrap-bg.com/10482/
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В Наредбата са разписани и задълженията на собствениците и ползвателите на търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради за разделно събиране на получените от дейността 
им отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал. Отделено е внимание и на управлението на отпадъци 
от излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, гуми, 
отработени масла, батерии и акумулатори. 
В новата Наредба е променен допустимия брой на отглежданите животни /едър рогат добитък/ в 
населените места на Общината. В селищата с организирано сметосъбиране се забранява изхвърлянето на 
отпадъци от отглеждането на животни в контейнерите за смет. Собствениците на домашни и екзотични 
видове животни и птици са длъжни да поддържат хигиена и да дезинфекцират местата, където ги 
отглеждат. При почистване и измиване на тези места е забранено директно отвеждане на отпадъчните 
води в градската канализация. 
За всички нарушения на наредбата, виновните ще се наказват съгласно предвидените санкции в 
действащата нормативна уредба. За нарушения на Наредбата, извън тези, за които са предвидени 
санкции в специалните закони, виновните физически лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв. На 
търговците и юридическите лица ще бъде налагана имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. За явно 
маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, длъжностните 
лица ще налагат на място, срещу квитанция глоба в размер от 10 до 50 лв. 
Новата наредба за управление на отпадъците е публикувана на сайта на Общината в раздел 
„Административни актове” и в раздел „Екология”. 

 

Източник: sofia.utre.bg 

Заглавие: Сградите на завода за отпадъци готови през ноември 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2014/08/07/248794-

sgradite_na_zavoda_za_otpadutsi_gotovi_prez_noemvri                                                                                                              

  

Текст: До края на ноември ще бъдат изградени основните пет сгради на завода за преработка на 
отпадъци в София. Той ще започне работа през есента на следващата година, стана ясно след 
инспекция на столичния кмет Йорданка Фандъкова. 
Строителят е успял да компенсира забавянето получено вследствие на неблагоприятните климатични 
условия, установи по време на проверката столичния кмет. 
Към момента се изграждат всичките пет основни производствени сгради: приемна, сгради за механично 
сепариране, за биологично сушене, за производство на РДФ -гориво, за товарене и съхранение на 
горивото. 
Започнал е монтажът на стоманобетонните елементи и на кофража в сградите за биологично третиране, 
механично третиране и производство на гориво. Голяма част от строителните материалите са български. 
От страна на надзора се осъществява и контрол на качеството на място. 
95 процента от оборудването за завода е поръчано и ще се произвежда в Европа основно в предприятия 
в Германия и Австрия, уточни още столичния кмет Фандъкова. 
Заводът ще преработва 410 хиляди тона отпадък годишно и ще се простира на 110 декара. Стойността е 
213 милиона лева. Над 80 процента от средствата са безвъзмездно европейско финансиране по ОП 
„Околна среда”.  
Това е и най-големият проект на оперативната програма, заяви още Фандъкова и изрази мнение, че 

http://www.sofia.utre.bg/2014/08/07/248794-sgradite_na_zavoda_za_otpadutsi_gotovi_prez_noemvri
http://www.sofia.utre.bg/2014/08/07/248794-sgradite_na_zavoda_za_otpadutsi_gotovi_prez_noemvri
http://www.sofia.utre.bg/2014/08/05/248460-fandukova_inspektira_stroitelstvoto_na_biozavoda_za_otpadutsi
http://www.sofia.utre.bg/2014/08/05/248460-fandukova_inspektira_stroitelstvoto_na_biozavoda_za_otpadutsi
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проблемите със спрените средства трябва да бъдат решени час по скоро, за да се гарантира 
финансирането на проектите. 
 

 

Източник: grada.bg 

Заглавие: Гасиха отпадъци край Плиска и Нови пазар 
 

Линк: http://grada.bg/162151/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D0%B7/                                                                                                                

  

Текст: Отпадъци са пламнали около 9 ч. в землището на град Плиска във вторник. На място е изпратен 
екип огнеборци от Нови пазар. Пожарът е потушен с 3 тона вода. В 19,25 ч. същия ден новопазарските 
огнеборци са гасили горящи отпадъци, този път край техния град. Екипът на РС ПБЗН е потушил пожара с 
1 тон вода. За денонощието са станали три пътнотранспортни произшествия, без пострадали хора, само с 
материални щети, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен. Съставени са 36 акта за установени 
административни нарушения, наложени са 117 глоби с фиш. 

 

Източник: novini.dir.bg 

Заглавие: В Хасково събират пластмасови капачки за благотворителност 
 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=17171098                                                                                                           

  

Текст: И Хасково се включи в националната инициатива “Капачки в действие“. Пластмасовите капачки се 
предават за рециклиране и със сумата, получавана от всеки 1 тон, се закупуват електрически уреди за 
домове за деца в България. Първа капачки в Хасково започва да събира Жулиета Генева, която има 
магазин за кафе на пешеходния мост за зала “Дружба“.  
“Чух за идеята преди два месеца, хареса ми и започнах да предлагам на приятели и клиенти да оставят 
капачките си при мен. Вече съм събрала един кашон. Като се натрупа по-голямо количество ще ги предам 
в централния офис на “Капачки в действие“, който е в Пловдив. Правя го доброволно и безвъзмездно в 
полза на децата от домовете, на които вече се купуват перални и хладилници“, разказа за Haskovo.info 
Генева.От 15 дни в Хасково вече има и втори пункт за събиране на капачки. Той е в магазин “Здрасти“ на 

http://grada.bg/162151/%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7/
http://grada.bg/162151/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://grada.bg/162151/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://grada.bg/162151/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://grada.bg/162151/%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://novini.dir.bg/news.php?id=17171098
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Ренета Еленчева, който е на хасковската ул. “Шейново“. “Научих от приятелки и се включих. При мен 
капачки предават хората от квартала, аз също събирам от кошове и от беседката, където сядат мои 
клиенти. Правя го от добро сърце и за децата“, казва Еленчева, която вече е напълнила с капачки няколко 
бутилки за минерална вода.Хасковлийката Мариана Андреева, която е акредитиран консултант по 
кърмене към доброволческата организация за информация и подкрепа за кърмене “Ла Лече Лига 
България“ също е приела кампанията присърце и редовно предава пластмасови капачки в пунктовете. 
Третият пункт за събиране на пластмасови капачки в региона е в Димитровград в танцовата зала на клуб 
по фолкаеробика “Плетеница“ на бул. “Христо Ботев“ 33.От сайта на “Капачки в действие“ съобщават, че 
вече са събрани 2700 кг. пластмасови капачки, а хладилник с фризер и пералня са получили съответно 
ДДЛРГ “Щурче“ в град Средец и ДДМУИ “Слънчице“ в с. Горски Сеновец, община Стражица. 

 
 


