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Източник: maxbike.bg 
 

Заглавие: Започва вторият сезон на „Аз карам велосипед – последвай ме! 
 

Линк:http://maxbike.bg/news/article_id/10183/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B
0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD+
%D0%BD%D0%B0+%E2%80%9E%D0%90%D0%B7+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0
%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4+%E2%80%93+%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9+%D0%BC%D0%B5!%E2%80%9C 
                                        

 

Текст: Днес бе обявено началото на втория сезон на кампанията „Аз карам велосипед – последвай ме!“ 
на холдинга „Макс Европа“ - лидер в производството на велосипеди у нас и с водещи позиции в Западна 
Европа. 
Кампанията има за цел да популяризира карането на велосипеди в града. През миналата година над 
двайсет популярни личности от различни области на живота казаха „Да“ на това занимание и с личния си 
пример привлякоха доста хора към каузата за този екологичен и здравословен начин на придвижване. 
През тази година „Аз карам велосипед…“ ще е своеобразно продължение на приключилата наскоро 
двегодишна европейска информационна кампания „Do the right mix /“Придвижвай се разумно“/, която 
чрез представителите си у нас от българската фирма Interimage, ще бъде насочена към насърчаване на 
карането на велосипед в града, и ще бъде подпомагана от Министерството на околната среда и водите 
/МОСВ/.  
По този повод днес в една от залите на МОСВ днес се състоя пресконференция, в която участваха Иван 
Илчев, мениджър по маркетинга и рекламата към „Макс Европа“, Ели Цветкова, завеждаща отдел 
„Стратегии и програми за околната среда“ в МОСВ, и Виктория Иванова, мениджър „Връзки с 
обществеността“ към  Interimage. 
Новото през тазгодишната кампания „Аз карам велосипед…“ е, че нейните т. нар. „посланици“ ще са 
деветима известни българи, които не само харесват колоезденето, но и редовно се занимават с него. 
Организаторите на кампанията разкриха имената на трима от тях: артистите Силвия Лулчева и Васил 
Василев-Зуека и манекенката Диляна Попова. 
Те, както и останалите „посланици“, ще получат подарък от холдинга „Макс Европа“ – по един, 
произведен в него, велосипед от предпочитан вид и клас. 
Звездата от „Столичани в повече“, Силвия Лулчева, си е избрала градски велосипед с монтирана отпред 
пазарска кошничка, за да е не само приятна, но и полезна разходките й с него. 
Зуека, който твърди, че е има два планински велосипеда вкъщи, сега е решил да се преквалифицира в 
бегач на шосе и се е спрял именно на такъв вид велосипед – шосеен. 
Чаровната Диляна, която е млада майка, пък обратното – ще атакува баирите с маунтийнбайк. 
Това разнообразие на вкусовете се харесва много на организаторите, които се надяват то да заработи за 
привличането на повече и на по-разнородна /вело/публика. 
Друга инициатива: ще бъдат уредени две фотоизложби на открито – едната в Пловдив през май, а другата 
– през септември в София. На първата изложба ще бъдат представени миналогодишните лица на 
кампанията, а на другата – тазгодишните. Едновременно с това ще бъдат показвани и кратки 
видеоклипове, в които „посланиците“ ще разказват свои колоистории. 
На пресконференцията видяхме първия от тези филмчета, с участието на Зуека, който разказва в него как 
редовно си е жулил колената като малък колоездач и не на шега се закани, че който реши да го последва 
с велосипед, бая ще трябва да се потруди, за да го настигне. /Ето защо, значи, този Зуек е подкарал 
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шосеен бегач – ще се опита да заприлича, както две капки вода, на истински състезател/. Всяка седмица с 
видеофилм ще бъде представян по един от новите лица на кампанията. През целия следващ месец ще 
върви и игра, наречена „Петте градски точки“. Всеки жител или гост на столицата ще може да стане 
сърадетел на каузата, като обиколи пет места в града /желателно е на колело/ и да получи печат от всяка 
на специална карта. После сред онези, които са събрали всички печати, ще бъде разиграна томбола с 
награди. Партньори в играта са НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, + ТОВА, Betahaus, Информационният център 
на МОСВ и веломагазин Maxbike. Кампанията ще завърши през септември с масов велопоход в столичния 
Южен парк. Всичко за кампанията можете да следите на www.azkaram.eu и официалната Facebook 
страница, както и на www.dothemix.bg 
 
 
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: 6 начина да рециклираме по-правилно 
Повечето хора, които рециклират знаят, че това води до много финансови, екологични и социални 
ползи 
 

Линк: http://fakti.bg/show/139884-6-nachina-da-reciklirame-po-pravilno                
                                        

 

Текст: В повечето развити страни по-голямата част от населението рециклира. Все повече и у нас навлиза 
идеята за рециклирането на отпадъци и може би един ден това ще е единственият начин, по който ще се 
оттърваваме от боклука си. 
Има правилен и погрешен начин да се рециклира. Повечето хора, които “живеят зелено” рециклират и 
знаят, че това води до много финансови, екологични и социални ползи, но само малка част са наясно как 
да го правят правилно. Неправилното рециклиране може да донесе примеси, които да се влошат 
качеството на рециклирания материал. Добрата новина е, че правилното рециклиране не изисква 
особени усилия. Ето няколко съвета от сайта wakeup-world: 
1. Махайте капачките на бутилките за еднократна употреба. Те не могат да бъдат рециклирани. Когато 
попаднат в завода за преработка на отпадъци, бутилките, които все още имат капачки се изхвърлят 
вместо да се рециклират, защото работника би изгубил твърде много време в махане на капачката. 
2. Не оставяйте за рециклиране нищо, по което има остатъци от храна. Това важи за кутии от пица, 
салфетки, картонени чинии и всичко, което сте използвали, за да попиете разлята течност (различна от 
вода). Хранителните вещества водят до нежелани примеси при производството на продукти от 
рециклирани материали, което ги прави негодни за употреба. Вместо да хвърляте цялата кутия от пица, 
откъснете капака и всички незамърсени части и предайте за рециклиране само тях. 
3. Мийте всичко. Рециклирането е по-ефективно, ако предадените предмети са предварително измити, а 
и така си спестявате неприятните миризми в кошчето за боклук. Не прекалявайте с търкането, просто 
изплакнете съдовете и отстранете хартиените етикети от стъклените или пластмасовите бутилки. 
4. Проверете какъв тип пластмаса може да рециклира местният завод за преработка на отпадъци. 
Съществуват различни видове пластмаса и не всички от тях могат да бъдат рециклирани. Проверете 
номера, изписан в символа за рециклиране върху продукта и предавайте само пластмаса, която може да 
бъде преработена. 
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5. Внимавайте с хартията. Хартията, която е минала през шредер, е с по-малка дължина на хартиените 
нишки, което означава, че от нея не могат да се получат качествени рециклирани продукти. Не 
предавайте за рециклиране твърде ярко оцветена хартия, както и восъчна хартия или кадастрон. Най-
ефективно се рециклират стари тетрадки или хартия за принтер. Не си играйте да махате прозрачните 
найлонови „прозорчета” на пликовете, те не пречат на рециклирането. 
6. Не изхвърляйте найлоновите торбички в контейнерите за рециклиране. Вместо това проверете дали в 
квартала ви има супермаркет, който ги събира и рециклира. Или най-добре си вземете платнена торбичка 
за многократна употреба. 
 
 
 
 
Източник: paragraph22.bg 
 

Заглавие: Над 6000 стари коли вдигнати от улиците в София 
 

Линк: http://www.paragraph22.bg/22-novini/read/nad-6000-stari-koli-vdignati-ot-ulicite-v-sofiia                                 
 

 

Текст: Всеки месец инспекторите по райони актуализират база данни с излезлите от употреба 
автомобили. В този списък попадат всички коли без или със стари регистрационни номера. 6065 
паркоместа са освободени след преместването на излезли от употреба коли, отчетоха от Столичния 
инспекторат. За излязъл от движение се счита и автомобил, който от 2 години не е минавал технически 
преглед. Другият вариант е да е с прекратена регистрация след изплатена тотална щета от застраховател. 
В повече от половината от случаите собствениците на бричките доброволно са ги махнали от улиците и 
тротоарите след оставяне на съобщение. Над 1803 заповеди за принудително преместване пък са 
получени в Столичния инспекторат. 759 от тях са преместени. Фирмите, с които столичното кметство има 
договор за извозване, са вдигнали 421 возила. 
По процедура комисия от общината и КАТ обхожда районите и оставя съобщения за доброволно 
премахване на зарязаните возила. Собственикът има 3 месеца срок да я махне от общинския или 
държавен имот, върху който е паркирал. Ако не го направи, комисията отива на място втори път. Тогава в 
присъствието на служител от КАТ или на Столичния инспекторат возилото се вдига и се откарва на 
площадка за временно съхранение. Там "трошката" може да остане до 2 седмици. Ако в това време 
собственикът иска да си вземе колата, може да го направи. Първо обаче трябва да плати 60 лв. за 
репатрирането на автомобила и отделно по 16 лв. на денонощие за престой. 
Ако през тези 2 седмици притежателят на возилото не си го прибере, то отива за скрап. В случай че си го 
вземе и си плати таксите, може да го предаде сам за рециклиране. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стартират два проекта за обезвреждане на опасни пестициди и отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1422368                
                                        

 

Текст: Вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и 
швейцарският посланик Денис Кнобел подписаха договори по българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, които осигуряват изпълнение на два проекта, свързани с екологосъобразното 
обезвреждане на опасни пестициди и отпадъци. 
Близо 4500 тона са установените пестициди на територията на страната. Проучване е регистрирало 
складовете, в които се намират и техния вид. Проектът предвижда тяхното преопаковане, 
транспортиране, обезвреждане по безопасен начин и саниране на складовете, за да се елиминират 
всички възможни рискове за почвата и за здравето и живота на хората, които живеят в близост, каза 
министър Василева пред журналисти.  
Финансирането на българо-швейцарската програма е в размер на 23 млн. швейцарски франка. 
Вторият проект по програмата е свързан с обезвреждане на опасни отпадъци от бита. Ще бъдат 
изградени пилотни модели в пет общини, които ще обслужват и други 17 по-малки населени места, каза 
екоминистърът. Стойността на този проект е над 8 млн. швейцарски франка. 
И двата проекта ще бъдат изпълнени до края на 2019 г. Вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза, че 
финансирането по българо-швейцарската програма е насочено в сфери, за които няма средства от 
бюджета или от оперативните програми. 
Швейцарската програма е на стойност 85 млн. швейцарски франка, посочи Дончев. Тя включва широк 
спектър от дейности не само в сферата на околната среда, но и в областта на сигурността, в социалната 
сфера и неправителствените организации. 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: 46 тона отпадъци събрани за седмица в Шумен 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/46-tona-otpad%D0%B0ci-s%D0%B0brani-za-sedmica-v-shumen-45410.html                                   
 

 

Текст: 31 тона битови и 15 тона строителни отпадъци от кварталите “Тракия” и “Добруджа” са събрани на 
старта на кампанията по почистването на Шумен до днес. Това обяви на пресконференция директорът на 
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дирекция “Инспекторат” към община Шумен Свилена Иванова. Тя допълни, че за седмица чрез оборка са 
почистени 780 дка тревни площи. 
Работата по почистването на “Тракия” и “Добруджа” продължава, а в следващите дни започва 
събирането на боклуци от нерегламентирани сметища в районите около Пети полк и кв. 
“Еверест”. Свилена Иванова напомни, че денят за общоградското почистване на Шумен е 25 април. На 23 
април по централната част на града ще бъдат раздаване брошури за кампанията за почистване на Шумен. 
В самия ден на голямото чистене ще бъдат разкрити 3 пункта, от които гражданите ще могат да получават 
ръкавици и чували, за да събират боклук. Единият ще бъде в кв. “Боян Българанов” до ОДЗ “Светулка”, 
вторият в кв. “Тракия” /до магазин СБА/, третият - пред сградата на община Шумен. 
От местната управа напомниха и телефоните, на които в деня на голямото чистене, гражданите могат да 
подават сигнали за събрани отпадъци. Телефоните са с номера 857 730 и 857 750. Свилена Иванова 
призова гражданите да поставят чувалите с отпадъци в близост до контейнери или да ги изсипват в тях. 
Ако няма такава възможност чувалите да бъдат слагани в близост до пътя, за да могат да се извозят по-
лесно и бързо. 
 
 
 
 
Източник: razgrad.topnovini.bg 
 

Заглавие: Разчистиха 34 нерегламентирани сметища в област Разград през 2014 г. 
 

Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/598040                                        
 

 

Текст: В инициативата "Да изчистим България за един ден" през миналата година в област Разград са 
заличени 34 нерегламентирани сметища и почистени 17 замърсени местна. Това съобщи на 
информационна среща в Областна управа Мария Лазарова, представител на "БТВ Медиа Груп". 
В почистването за един ден са се включили 34 фирми и ведомства, 36 учебни заведения, седем 
неправителствени организации или общо 2400 жители на областта. 
На работната среща присъстваха представители на общини и институции. 
Мария Лазарова информира, че тази година националната кампания ще премине под мотото „Дa 
изчиcтим Бългapия зaeднo”, като в рамките на инициативата ще бъдат реализирани пет акции. 
Стартът  ще бъде даден на 10 май - Европейския ден за почистване и ще се осъществи в зони в 
населените места, които не са включени в пролетното почистване на общинските служби. На 17 май - 
Международния ден на спорта, ще се почистват места за спорт и отдих, а в навечерието на Деня на 
детето, на 31 май - инициативата ще се проведе на детски площадки и кътове за игра. През месец юни 
приключва дейността в населените места и кампанията се изнася извън тях. На 7 юни всички доброволци, 
които желаят да участват в екологичната кампания, ще почистват защитени територии, а на 27 юни - ще се 
почистват водоеми и реки. 
За първи път инициативата в България е в подкрепа на две международни кампании  “Let’s Clean Europe” 
на Европейската комисия и Глобалното гражданско движение “Let’s Do It World”, посочи Мария Лазарова. 
Нов момент в организацията и планирането на кампанията е, че спира маркирането на мръсните места. 
Вместо това ще се отбелязват изчистените зони - преди и след инициативата, обясни Лазарова. Тя посочи, 
че бюджетът на кампанията е удвоен. Предвидено е извозването на отпадъците през тези пет дни да е 
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освободено от такси, като отново ще има ваучери за гориво, предоставени от “ПУДООС”. Чувалите и 
ръкавиците ще бъдат предоставени директно на общините чрез Асоциацията на еколозите от общините. 
По време на срещата бе посочено, че Областната управа в Разград ще съдейства за провеждане на 
кампанията в района, като координатор на събитието ще бъде Иван Радушев – директор на дирекция 
„АПОФУС”. 
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: РИОСВ Стара Загора откри три незаконни сметища, кметовете имат предписания да ги 
премахнат 
 

Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100547993/riosv-stara-zagora-otkri-tri-nezakonni-smetishta-
kmetovete-imat-predpisania-da-gi-premahnat                  
 

 

Текст: Eксперти на РИОСВ – Стара Загора са открили три незаконни сметища при проверка във всички 20 
общини в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, и община Тополовград, област Хасково. Това 
съобщава пресцентърът на инспекцията.  
Нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни отпадъци са констатирани в коритото 
на р. Сулджака, в регулацията на село Едрево, община Николаево; река Тунджа – около мостовете на 
реката, попадащи в регулацията на град Ямбол; река Тунджа – в регулацията на с. Александрово, община 
Павел баня и р. Турийска в регулацията на с. Турия, община Павел баня.  
РИОСВ извърши проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и 
прилежащите им територии във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 12 
февруари т.г. 
Кметовете на общините е трябвало да организират почистването на сметищата в срок до 24 март. 
Към момента са образувани 3 административно – наказателни преписки, с които се предвижда налагане 
на глоба от 2 до 20 хил. лв. на кметовете на общините, неизпълнили в срок дадените им предписания. 
На кметовете на общини Николаево, Павел баня и Ямбол са издадени нови предписания за почистване на 
констатираните замърсявания с отпадъци в най – кратки срокове, се казва в съобщението. 
 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Безсилие срещу сметищата в ромските квартали 
 

Линк: http://bnt.bg/news/obshtestvo/bezsilie-sreshtu-smetishtata-v-romskite-kvartali                  
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Текст: Незаконни сметища изникват за часове в ромските квартали в Пловдив, показа репортерска 
проверка на БНТ. Въпреки ежедневната битка на общинска фирма „Чистота”, на много места в махалите 
кофите за боклук просто не се използват. 
 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Задържаха петима криминално проявени мъже за кражба на кабели 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=34652                  
                                        

 

Текст: На 20.04.2015г. в 02.30ч. в РУ-Троян е получен сигнал от кмета на с. Дълбок Дол, че в част от селото 
няма ток, в резултат на кражба на ел. проводници от няколко междустълбия в населеното място. 
Незабавно е сформиран полицейски екип и са организирани заградителни мероприятия в района на с. 
Борима. Полицаите са спрели за проверка л. а. «Фолксвеген», управляван от С.Д.-20 годишен от с. 
Български Извор и пътници: А.К-37 годишен, Р.К.-21 годишен и двамата от с. Глогово, И.А.-23 годишен, 
А.А.-49 годишен и двамата от с. Български Извор – всички с множество криминални регистрации. В 
багажника на автомобила е открит навит ел. проводник и клещи. Лицата са направили самопризнания. 
По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава. 
 
 
 
Източник: starazagora.utre.bg 
 

Заглавие: Кадец спря тока на лаборатория 
45 метра проводник е бил отмъкнат от Изпитателната регионална лаборатория в Стара Загора 
 

Линк: http://www.starazagora.utre.bg/2015/04/21/314238-kadets_sprya_toka_na_laboratoria                  
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Текст: Откраднаха захранващият ел.кабел на Изпитателната регионална лаборатория в Стара Загора, 
предадоха от полицията. 
Сигналът е подаден в понеделник сутринта в 09.40 ч в Първо РУ-Стара Загора. Лаораторията към 
НДНИВМИ-София се намира на бул."Славянски". 
При проведени процесуално-следствени действия е установено, че за времето от 17.00 часа на 17 април 
до 08.30 часа на 20 април неизвестен извършител е проникнал в двора на лабораторията и чрез срязване 
извършил кражба на 45 метра проводник. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
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