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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Сдружение „Социален център”-Бургас приключи проект „Технологии по рециклиране 
и образование за околна среда” 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/08/27/2110413/sdruzhenie-sotsialen-tsentar-
burgas-priklyuchi-proekt-tehnologii-po-retsiklirane-i-obrazovanie-za-okolna-sreda.html 
 

 

Текст: Сдружение „Социален център“- Бургас приключи проект „Технологии по рециклиране и 
образование за околна среда”. Това каза за Радио „Фокус” – Бургас Марионела Стоянова, председател на 
сдружението. Тя уточни, че по този проект сдружението е било партньор с още 7 организации от други 
Европейски държави. „Най-важното беше, че нашите потребители, лица със специфични потребности, 
участваха в серия от обучения за опазване на околната среда. Особено внимание беше обърнато на 
опазването на Черно море, затова как да използваме рециклирани материали за изработване на 
различни сувенири“, каза Стоянова. Тя уточни, че в творческата работилница на сдружението се 
използват като ресурс за изработка на сувенири- вестници, пластмасови опаковки и капачки, които са 
останали от различни използвани вече предмети. „Чрез това ние искаме да възпитаме в нашите 
потребители едно по-внимателно отношение към околната среда. Опитваме се да отправяме послания да 
не замърсяваме и да пазим природата по-дълго чиста“, посочи Стоянова. По нейните думи, сдружението 
непрекъснато търси възможности да участва в различни проекти, които да са свързани със социалното 
включване, на лицата със специфични потребности в обществения живот. „Непрекъснато търсим 
партньори и организации от България и чужбина. Предстои ни да реализираме едно партньорство с 
помощно училище за деца с увреждания от Турция. Целта ние е да направим обмяна на опит с наши 
колеги, както и да се срещнем с тяхната целева група“, каза още Стоянова. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Обществени хладилници събират „отпадъчна“ храна за бедните 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/62711 
 

 

Текст: Между 90 и 100 кг годна за консумация храна изхвърля всеки българин за една година, по данни 
на Българската хранителна банка. Ако тази храна бъде дадена на нуждаещи се, стотици бедни хора ще 
могат да се нахранват спокойно, вместо да ровят из кофите за боклук. 
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Точно това се опитва да направи група инициативни млади хора в София. „…въпреки управлението на 
държавата, политическите партии, разни общински и държавни институции, законите на страната, знайни 
и незнайни фондации, банковите лихви и валутни курсове, климатичните промени, посоката на вятъра и 
настроението на околните… днес стартира първият HELP CORNER от инициативата “АКО СИ ДАЛ…..”, 
съобщиха предприемчивите столичани със снимка, публикувана в соцциалната мрежа Facebook. 
„Отвори врата първия от стотици хладилници, от които хората в затруднение ще могат да си взимат храна 
24 часа в денонощието, оставена от нас – хората, които често, заминавайки на почивка, в командировка 
или просто за уикенда – оставяме храна да се развали в домашните ни хладилници, а след това я 
изхвърляме, и такава, на която изтича срокът на годност след ден и големите и малки хранителни 
магазини я изхвърлят“. 
Първият хладилник за храна за бедните се намира на ъгъла на ул. “Янко Забунов” и ул. “Бурел” в квартал 
Иван Вазов в София. 
 
 
 
Източник: zazemiata.org 
 

Заглавие: „Надежда за нас“ организира за втори път почистване във „Факултета” заедно с 
ромски деца 
 

Линк: http://zazemiata.org/v1/Novini-
CHetene.115.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=287&cHash=cff25777864e88653289dc2486572
a48 
 

 

Текст: Неправителствената организация „Надежда за нас - 2008” с подкрепата на Фондация „Опре рома” 
и фирма Щрабаг Умвелтсървиз организира второто поред почистване в столичния квартал „Факултета”. 
По време на почистването в района бяха засадени нови дръвчета. Инициативата е част от проекта „Всички 
заедно – за чиста земя”, който събра доброволци от български и ромски произход. Най-важните сред тях 
бяха децата от най-бедната част на „Факултета”. 
В края на юни около 70 ентусиазирани младежи и деца участваха в почистването на горичката пред 
ромския столичен квартал „Факултета”, превърнала се в бунище, както и на двора на 75-о училище. 
Фирма Щрабаг Умвелтървис подпомогна инициативата с булдозери и извозване на боклука. 
Представителите на фирмата разчистиха и голяма площ в квартала - до най-бедните къщи, която бе 
затрупана с отпадъци. Децата, взели участие в проекта, са основно жители на най-бедната част на 
„Факултета” - т. нар.  „Камбоджа“. Освен че почистваха, те засадиха и дръвчета. Целта на засаждането бе 
всяко от децата да започне да изгражда лична емоционална връзка с природата по метода „учене чрез 
правене“. Освен храна, ръкавици и фланелки малчуганите получиха лакомства и лични подаръци. Накрая 
част от тях порисуваха заедно с останалите доброволци. 
Преди година „Надежда за нас – 2008” също организира почистване в района – на 8 април, по случай 
Международния ден на ромите. Грижата за природата обаче изисква постоянни усилия и създаването на 
трайни нагласи сред местните към поддържане на чистота. Работата в тази посока е трудна с оглед на 
това, че част от жителите на „Факулета” са сред най-бедните граждани на страната ни, а някои от тях 
намират препитание именно чрез боклука.  
„Много хора смятат, че от почистването няма смисъл, но ако няма подобни инициативи замърсените 
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места ще потънат под планини от боклук”, казват организаторите.  Инициативата напомни на Столичния 
инспекторатът по чистота, че трябва да упражнява постоянен надзор над замърсеното място, защото не 
само роми го замърсяват и затрупват с отпадъци. От седмици частна фирма засипва мястото с изкопна 
пръст от строежи като е затрупала няколко дървета почти до короните. От известно време около 
горичката се забелязва служебният автомобил на Инспектората, а негови служители наблюдават мястото 
дори и през почивните дни.  
Бунището пред „Факултета” не може да бъде изчистено само с една акция. То се замърсява ежедневно. 
Въпреки това организаторите на проекта „Всички заедно – за чиста земя” смятат, че без постоянство в 
усилията няма да бъдат постигнати резултати. Целта на инициативата бе да повиши информираността на 
ромите в квартала относно необходимостта от опазването на природата и чрез най-будните и активни 
членове на общността – децата, да въздейства и на възрастните, които често остават пасивни.  
Децата и младежите до 14 г. са най-подходящата група за възпитаването на екологично съзнание в 
ромската общност. За целта от „Надежда за нас – 2008” организираха и лекция-беседа с подходящ 
научнопопулярен филм за децата и юношите от „Факултета” - в Ритуалния дом на семейство Кирови. 
Децата могат да се превърнат в посланици на идеите за природосъобразен живот към техните родители, 
но с тях непрекъснато трябва да се общува и „извън гетото”, сред природата.  
Надеждата на организаторите е, че ежегодишните им акции ще допринесат за развиването на 
нетърпимост сред общността към ромите, изхвърлящи боклук на нерегламентирани места. Ромската 
общност във „Факултета” е на пътя на своето пробуждане – това проличава от строящите се нови къщи, 
сформирането на Ромски съвет и създаването на ромска организация „Опре рома“, която си поставя за 
цел да основе детски център за грижа точно за децата, които играят по цели дни на бунището-гора.  
Проектът се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след 
като през март нициативата се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си 
сам” предостави микрогрантове на 24 зелени проекта в цялата страна. „Направи си сам” подпомага 
гражданските зелени инициативи и се организира от екологично сдружение „За Земята”. 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Ново незаконно сметище край Варна 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nezakonno-smetishte-kraj-varna 
 

 

Текст: Битови и строителни отпадъци са покрили наскоро разчистено сметище в местността “Ракитника” 
край Варна, сигнализира наш зрител чрез рубриката на БНТ2. 
Улица 22-ра в местността “Ракитника” край Варна свършва до нерегламентирано сметище. Ясно си личи, 
че в началото хората са изхвърляли предимно строителни отпадъци. После обаче са се появили и 
пластове от пластмасови бутилки, капаци за тоалетни чинии, стари дрехи, които в момента преливат към 
дерето. 
“До 2004-та беше регламентирано и след това закри се”, каза Велико Великов. “Трябва да сложат платени 
пазачи тука, че да се опази и да се хванат нарушителите. Който е съвестен, си го взима с торбичката и като 
излиза към града, си го пуска в коша там.” 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nezakonno-smetishte-kraj-varna
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“След като беше подаден сигнал от вас, ние на място отидохме с инспекторите и направихме проверка и 
се оказа, ча наистина има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Това ще бъде изчистено до 
няколко дни”, заяви кмет на район “Аспарухово” Йордан Николов. 
Оказва се, че това не е единственото нерегламентирано сметище в района. От началото на годината 
досега инспекторите са посетили още няколко ключови за “Аспарухово” точки, станали печално известни 
по време на наводнението преди година. 
“Аз призовавам гражданите, когато има такива нерегламентирани сметища или не само за сметища, за 
каквото и да е, да постъпват сигнали или писмено, или по телефона. На всички сигнали, които постъпват в 
кметството, ние реагираме”, каза още Йордан Николов. 
В правомощията на районната администрация още е да налагат и глоби. За съжаление обаче трудно се 
доказва кои са нарушителите. Ето защо те продължават да разчитат на помощта и активността на 
варненци. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Отново крадоха телефонни кабели на бул. "Трети март" 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_141857.html 
 

 

Текст: Сигнал за кражба на кабели разследват в Първо РУ. На 27.08.2015 г. е получен сигнал, за 
посегателство по трасе, намиращо се в гр. Русе, на бул. "Трети март". Впоследствие е било установено, че 
са отворени две телефонни шахти и с техническо средство са отнети около 40 метра от многожилен 
меден проводник. Щетите са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Крадци свалиха 400 м жица за минути 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4946473 
  

 

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4946473
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Текст: Трима спецове по кражба на ел. кабели атакуваха шуменското село Векилски и за десетина минути 
успяха да свалят 400 метра жица. Групата действала на ул. "Георги Димитров" след 01 часа в сряда. Будна 
жена видяла апашите, но докато потърси полицията, те вече товарели жиците в черно БМВ. Все пак тя 
запомнила регистрацията му и се обадила на телефон 112 към 01,20 часа. На мястото веднага 
пристигнали полицаи и служители на енергото. Токът бил спрял, но през деня техници възстановили 
кабелите и захранването в малкото село. 
Преди 2 г. пак имало подобна атака на същата улица, но тогава станало късо съединение и апашите 
избягали като зарязали отрязаните кабели на място. Сега действали по-професионално и явно са 
направили предварителен оглед. 
В същата нощ друга група пък се морила много повече да копае дупки, за да измъкне 200 метра 
комуникационен кабел от землището на село Близнаци. Действали между 03,45 и 06 часа призори, 
съобщават от полицията. И по двата случая са образувани досъдебни производства и криминалисти 
издирват извършителите. 
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