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Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Скъпият долар понижи цените на основните индустриални метали  
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62717-skapiyat-dolar-ponizhi-
tsenite-na-osnovnite-industrialni-metali  
                  

             
 

Текст:  Индустриалните метали понижиха стойността си, след като доларът поскъпна спрямо еврото и 
Европейската централна банка обяви, че престава да приема гръцки облигации като залог за отпускането 
на кредити, пише Вloomberg. 
Медта за доставка след три месеца поевтиня с 1.1% до $ 5 644.50 за метричен тон ($ 2,56 за паунд) на 
Лондонската метална борса. В Ню Йорк медта за доставка през март поевтиня с 0.8% до $ 2.5705 за паунд. 
"Понижаващите се цени на индустриалните метали са вследствие на скъпия щатски долар, в комбинация 
с продължителния спад в цената на суровия петрол", заяви Гавин Уенд, старши анализатор в Mine Life Pty 
в Сидни, Австралия. 
Петролът WTI за доставка през март поскъпна с 58 цента до $ 49,03 за барел в електронната търговия на 
New York Mercantile Exchange. Цената на суровината падна $ 4,60 до $ 48,45 за барел вчера, 4 февруари. 
Петролът Brent поскъпна с 85 цента, или 1,6%, до $ 55,01 за барел на ICE Futures Europe в Лондон.  
 
    
 
 
Източник: projectmedia.bg 
 

Заглавие: Разделното събиране на отпадъци – мисията е възможна според ученици и експерти на ОИЦ-
София 
 

Линк:  http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=61497  
                                        

 

Текст: По този начин природните ресурси, от които те се произвеждат, могат да бъдат съхранени  
Разделното събиране на отпадъци е проста, но много отговорна дейност. В София вече има достатъчно 
сини, жълти и зелени контейнери, в които хората могат да изхвърлят хартия, метални, пластмасови 
отпадъци и стъкло. Така, вместо да отидат на сметището, те могат да бъдат рециклирани. По този начин 
природните ресурси, от които те се произвеждат, могат да бъдат съхранени.  
Около това мнение се обединиха учениците от НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, район „Лозенец“,  26-то СОУ 
„Йордан Йовков“ , район „Витоша“, 171-во ОУ “Стоил Попов“, район „Нови Искър“ и 55-то СОУ „Петко 
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Каравелов“, район „Студентски“. При тях експерти на ОИЦ-София проведоха открити уроци на тема: 
„Ефективно използване на природните ресурси за по-добра околна среда и представяне на многоезичен 
уебсайт - „Generation Awake“ на 5 февруари.  
Цветните контейнери за събиране на отпадъци се намират на достъпни места и в тях може да се събира 
разделно. Все още обаче хората като че ли не са свикнали с тях и не полагат достатъчно усилия, за да 
изхвърлят хартията в синия, стъклата в зеления, а пластмасовите и металните в  жълтия контейнер, 
споделиха учениците.  
В края на уроците бе проведена викторина с награди тениски и шапки, предоставени от ЕКОБУЛПАК, 
БУЛЕКОПАК и ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ- дружествата, които работят в районите на учебните заведения за 
изграждане на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.  
Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-
3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
 
 
  
 
Източник: incubator.bg 
 

Заглавие: Град без боклук – Обучение за кре-активно действие 
 

Линк:  http://incubator.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/                                       
 

 

Текст:  21-22.02.2015г. 
 Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ), Екологично Сдружение „За Земята“, 
Национален ученически екопарламент и Инкубатор ви каним да направим заедно план за действие без 
боклук и да раздвижим квартала и града. Въпросите с които ще се занимаваме са различни креативни 
стратегии и развиване на идеи, „Осветляване“ около въпроса „Нулеви отпадъци“… 
Какво общо имам аз със стратегията „Нулеви отпадъци“ ? 
Поне веднъж сме се замисляли колко много отпадъци има навсякъде и кой най-после ще вземе мерки. 
Смятаме, че дори и да имаме интересни идеи как да намалим боклука, не е възможно сами да се 
захванем с решаването на такъв мащабен проблем. А дали е така? 
Стратегията „Нулеви отпадъци“ има за цел да покаже, че намаляването на отпадъците зависи изцяло от 
нас заедно и поотделно. Няма защо да чакаме друг – общината или пък Европейския съюз, да намери 
решение. Важното е да се действа „кре-активно“ – с добри идеи и неуморим ентусиазъм те да се случват. 
Независимо дали става въпрос как да изчистим блока, квартала, града,…или Световния океан. 
Ако управляваме добре нашите отпадъци, те се превръщат в полезен ресурс и източник на материали, 
което е съществено при нарастващия недостиг на много суровини. 
Какво ще представлява обучението? 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

http://incubator.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
http://incubator.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
http://incubator.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
http://incubator.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
http://www.bamee.org/
http://www.zazemiata.org/v1/
http://ecoparliament.com/
http://ecoparliament.com/


                         
  
 
Екипът на АСЕКОБ* и екологично сдружение „За Земята“ ще представят на участниците как една добра 
идея да се превърне в успешна кампания. 
Чрез много творчески задачи и реални примери ще се мине през всеки важен етап – от планирането на 
кампанията до обществената разгласа и работата с медиите. 
След приключването на първата част от обучението ще има прожекция на кратки филми, свързани с 
отпадъците, подбрани от филмотеката на „За Земята“. 
Пълната програма можете да намерите на тази страница. 
За кого е предназначено? 
Записването за обучение е без ограничение за възраст, образование, професия.. 
Ако ви прави впечатление прекомерното използване на пластмаса, ненужното изхвърляне на годни за 
повторна употреба вещи, липсата на разделно събиране в центъра на Пловдив и т.н., сте добре дошли. 
Ще зарадвате организаторите, ако дойдете на обучението с готова идея за инициатива или проект, но 
дори и да нямате конкретна, атмосферата на Инкубатор и компанията ще ви предразположат 
към  креативни хрумвания! 
Важно е да се регистрирате предварително, тъй като местата са ограничени, КРАЕН СРОК за 
записване:петък 13-ти (февруари). Това може да направите във формата за регистриране тук. 
Попълването на формуляра ще ви отнеме само 2-3 минути, а това е връзка към събитието във фейсбук, 
където също можете да науите повече. 
  
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Крадец на метали остави без оси тракторно ремарке 
 

Линк:  http://plevenzapleven.bg/blog/2015/02/05/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-57790/     
                                   

 

Текст: На 4 февруари полицейски служители от РУП – Пордим са установили извършител на кражба на 
три броя оси от тракторно ремарке. Сигналът е подаден от 37 годишен мъж от гр. Славяново, който е 
заявил за кражбата на вещите, извършена от дома му. От проведените оперативни мероприятия е 
установен извършителят на престъплението 18 годишен младеж от същия град. Едната от осите е 
намерена в пункт за изкупуване на цветни метали в града. Вещта е върната на собственика с разписка. 
Уведомен е прокурор от РП – Плевен. Образуван е заявителски материал за престъпление по чл.194, ал.1 
от НК. Работа продължават служители на РУП – Пордим.  
 
 
 
Източник: svishtov-info.net 
 

Заглавие: Царевец осъмна без 200 м. телефонен кабел 
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Линк:  http://svishtov-info.net/news/22633                                          
 

 

Текст: Кражба на около 200 метра телефонен кабел от с. Царевец, разследват служители на РУ – Свищов. 
Престъплението е извършено на 4 февруари за времето от 00:00ч до 04:30 ч., чрез направата на 5 изкопа 
в улична градинка на селото. Кабелът е собственост на БТК. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
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