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Източник: fermera.bg 
 

Заглавие: Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк: http://fermera.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/item/11721-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html 
 

  
 

Текст: Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, която 
цели повишаване информираността на гражданите за правилно управление на ресурсите и отпадъците. С 
нея се насърчават държавни и неправителствени организации, фирми и обществеността да се включат в 
кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци 
в природата. 
И тази година ЕСНО обхваща три горещи теми: намаляване на отпадъците, повторна употреба на 
продукти и рециклиране на материали. Инициативата се провежда под мотото: „Дематериализация – да 
правим повече с по-малко!“. Идеята на кампанията е организаторът да бъде физическо или юридическо 
лице, да бъде регистрирано на уебсайта на ЕСНО и да осъществява дейност по популяризиране и 
насърчаване положителни навици и поведение на обществеността, свързани с каузата за намаляване на 
отпадъците. 
Eвропейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе от 21 до 29 ноември 2015г. Тя се 
осъществява под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е 
Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ). Повече информация за кампанията може да 
видите на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu. Идеите за дейности по кампанията може да се 
регистрират на страницата:http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html. 
 
 
Източник: news.plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Поредна кампания за събиране на опасни отпадъци в "Северен" 
 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/597890.html   
 

  
 

http://www.ewwr.eu/
http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html
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Текст: Поредна кампания за събиране на опасни отпадъци - излезли от употреба гуми, отработени масла 
и негодни за употреба батерии и акумулатори ще се проведе в район "Северен", съобщи кметът на 
района Ральо Ралев. 
Кампанията ще се състои по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), в 
периода 23-27 ноември 2015 г. 
Посочените отпадъци гражданите могат да предават от 09.00 до 17.00 часа в събирателен пункт на адрес: 
Пловдив, район "Северен", ул."Георги Бенев" №4, площадка на "Универсметал" ООД . 
"Призовавам повече жители на района да се включат в кампанията, като изчистят домовете си от 
опасните отпадъци по най-добрия за природата начин", коментира Ралев.  
  
 
Източник: ivaylovgrad.org 
 

Заглавие: ОБЩИНАТА ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНИ КОМПОСТЕРИ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ 
 

Линк: http://www.ivaylovgrad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2039:obshtinata-
predostawq-bezplatni&catid=106&Itemid=639  
 

  
 

Текст: Уведомяваме Ви, че Община Ивайловград разполага с 34 броя компостери от 330 л. за домашно 
компостиране. 
Желаещите, които искат да получат компостери безплатно могат да направят своята заявка на тел: 
0876058006 - Катя Сариева – еколог на община Ивайловград. 
Компостирането превръща вашите отпадъци в полезен продукт – органична тор – компост. 
Съоръженията могат да се използват за падналата шума, изсъхнали растения, отпадъците от приготвянето 
на зимнина и други зелени растителни отпадъци. 
Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си 
отпадъци. Това е аеробен процес, крайният резултат от който е получаването на един изключително 
полезен продукт: компостът, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни 
вещества за нашите растения. Така, опозотворявайки нашите органични отпадъци, ние подобряваме 
почвените характеристики на нашата градина. Всеки от нас може лесно да си прави компост; няма разход 
на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда. 
 
 
Източник: profit.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабел за 6 000 лв. остави част от София без ток 
  

Линк: http://profit.bg/news/Krazhba-na-kabel-za-6-000-lv-ostavi-chast-ot-Sofiya-bez-tok/nid-145489.html 
 

http://www.ivaylovgrad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2039:obshtinata-predostawq-bezplatni&catid=106:news1&Itemid=639
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Текст:  Поредно нагло посегателство над съоръжения на ЧЕЗ установи компанията рано тази сутрин. 
Кражба на 70 метра меден кабел на стойност 6000 лв. остави без електрозахранване 100 домакинства в 
столичния квартал „Надежда“. 
„Създадохме необходимата организация и започнахме веднага подмяна на кабела. Ще положим усилия 
до обяд да възстановим електрозахранването на засегнатите от кражбата клиенти“, каза Виктор Станчев, 
директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България. 
Това е второто посегателство над съоръжения на ЧЕЗ от началото на месеца само в кв. Надежда в 
столицата. Щетите от кражби в София през ноември възлизат на близо 50 хил. лв. От началото на 
годината стойността на загубите вследствие на посегателства над съоръжения на ЧЕЗ е в размер на 2.5 
млн. лв. 
През последните години кражбите и увреждането на национални инфраструктурни обекти не само 
нанасят щети за милиони левове на редица ютилити, комуникационни и транспортни компании и 
икономиката на страната като цяло, но се превръщат във все по-голяма заплаха за сигурността и 
безопасността на българските граждани и застрашават човешки животи – както на извършителите на 
посегателствата, така и на невинни хора. 
ЧЕЗ призовава кражбите на елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления срещу 
националната сигурност 
 
 
 

Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Задигнаха 100 метра кабел на „Виваком” 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/641232 
 

  
 

Текст: Кабел на „Виваком” с дължина 100 метра е бил задигнат вчера, съобщиха от полицията. Кражбата 
е станала на главен път Е87, в участъка между бензиностанциите „Еко” и „Лукойл”. 
Ченгетата са установили на място, че кабелът е от две междукабелни шахти и е бил срязан и от двете 
страни. Нанесените щети са на стойност около 1400 лв. Работата по случая продължава от служители на 
Първо РУ Бургас. 
 
 
Източник: slivenpress.bg 
 

Заглавие: ХВАНАХА БАНДА ОТ МЪГЛИЖ ДА КРАДЕ КАБЕЛ НА ВОЕННИТЕ В НОВОЗАГОРСКО 
 

http://slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/16837-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90-%D0%9E%D0%A2-%D0%9C%D0%AA%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%96-%D0%94%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95-%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B-%D0%9D%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Линк: http://slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/16837-
%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90-
%D0%9E%D0%A2-%D0%9C%D0%AA%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%96-%D0%94%D0%90-
%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95-%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B-%D0%9D%D0%90-
%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92-
%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E 
 

   
 

Текст: Служители на РУ-Нова Загора са заловили четирима мъже от град Мъглиж в момент на кражба на 
съобщетелен кабел. 
Четиримата са задържани на 19 ноември в 13,30 часа, в землището на село Караново, докато са 
извършвали изкопни работи по трасето на съобщителен кабел, собственост на Министерство на 
отбраната. На мястото, където са направени изкопите, кабелът все още не е бил прекъснат. При оглед на 
района е установен  изкоп с дължина около 150 метра, от който кабелите липсват. Четиримата са 
задържани за 24 часа в РУ-Нова Загора. По случая е образувано досъдебно производство. 
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