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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ–Шумен обявява конкурс за Седмицата на гората 
 

Линк: http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=4220 
 

 
 

Текст: За пета поредна година РИОСВ – Шумен организира кампания „Гората за децата”. Тя започва на 11 
април и ще продължи до 27 май. Инициативата е за предаване на най-голямо количество хартия за 
рециклиране и се провежда сред учениците и децата от детските заведения в Шуменска и Търговищка 
област. За всеки клас или група, предал над 100 кг до края на кампанията, наградата е живо дърво. 
Тази година в класацията ще участват само класове от учебни заведения и групи от детски 
градини.  Кантарните бележки за предадено количество хартия от един клас или група могат да 
се  представят  в сградата на РИОСВ – Шумен на ул. „Съединение“ № 71 ет. 3 най-късно до 27 май.            
Победителите ще бъдат обявени на 3 юни – в навечерието на Световния ден на околната среда. 
Кампанията на шуменската екоинспекция цели ангажираността на подрастващите върху грижата за 
опазване на природното наследство. Главната цел е увеличаване броя на посадените дървета за 
осигуряване на по-чиста, по-здавословна и по-устойчива планета за всички. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 137 проверки извърши през март РИОСВ - Плевен 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566111 
 

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ - Плевен извършиха през месец март 137 проверки в 131 обекта. За 
отстраняване на установени несъответствия са дадени 90 предписания. В това число влизат и 42 проверки 
на складове, централизирани складове и контейнери ББ - куб за съхранение на негодни и излезли от 
употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), намиращи се на територията на Плевенска и Ловешка 
област. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания - до момента са изпълнени 29 от тях. 
За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са съставени и 
връчени три акта на „Био Енерджи" ООД, МБАЛ Ловеч и МБАЛ Луковит. Възобновена е текуща санкция по 
чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на „Звезда" АД. 
РИОСВ - Плевен издаде и три наказателни постановления. За неводене на отчетност по Закона за 
управление на отпадъците дружество „Мизия-96" АД в Плевен е санкционирано с 2000 лв. Наложена е 
имуществена санкция от 5000 лв. и на „Олива" АД, Кнежа след като е установено, че фирмата не е 
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уведомила екоинспекцията на най-ранен етап за своето инвестиционно намерение „Цех за дегаминг и 
производство на лецитин, реконструкция на съществуваща производствена сграда" . 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Устойчиви кошчета решават проблем с боклука 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65800 
 

 
 

Текст: Две млади дизайнерки от Дания са намерили начин да помогнат за справянето с един от най-
неприятните проблеми по фестивалите на открито: кошчетата за боклуците. 
Хейда Ньолзоу и Мари Бергреен били курсистки в група по продуктов дизайн в Техническия университет в 
Дания, когато получили задание за разработванен а устойчиво решение за управление на отпадъците в 
Копенхаген. „По това време фестивалът Distortion беше на прага на закриване, защото просто не можеха 
да се справят с чудовищния обем боклук“, обяснява Бергреен. „Затова се запитахме как можем да 
направим кош за отпадъци, който може лесно да се поставя и маха и хората да се отървата от отпадъците, 
без да се налага да изминават дълги разстояния, за да намерят кошче“. Тряблвао кошът да е лек и да 
може да се сложи навсякъде. 
Така им хрумнала идеята за DropBucket. „Това е проста и устойчива кофа за боклук, направена от 
рециклирани картон“, казва Ньолзоу. „Можете да го „инсталирате“ само за секунда, а след като се 
използва, той може просто да се изхвърли заедно с боклука в него.“ 
DropBucket лесно издава своите скандинавски корени: водоустойчив е и с нисък център на тежестта, 
което го прави стабилен във ветровити условия. Най-големият модел побира 114 литра. Моделът вече е 
използван на над 200 събития в Дания, както и в общини, училища и офиси, военни учреждения, медии и 
архитектурни фирми. 
Естествено, DropBucket се изявява най-добре по фестивали на открито. Дизайнерките са осигурии над 400 
кошчета от този вод за най-големия музикален фестивал в Дания – Roskilde – през 2013. Тази година ще 
занесат доста повече – около 6000. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Велоприятели събират средства за експедиция и по-чисто Черноморие 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100678439/velopriateli-saberat-sredstva-za-ekspedicia-i-po-chisto-
chernomorie 
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Текст: Cycle for recycle е глобална инициатива с цел да подобри живота на планетата. Всичко започва с 
Вячеслав Стоянов - Слав. По време на многобройните си пътувания из целия свят, той се запознава с 
много хора от различна националност, религия и образование. Независимо от всички тези различия те 
споделяли същите проблеми. Това откритие го накарало да започне експедиция с колело през 2009 
година с цел да обедини хората от всички държави на Черно море, за да почистят бреговата ивица. 
Големият успех го вдъхновил да започне нови проекти свързани с колоездене за рециклиране.  
Днес в 15:00 ч., в подкрепа на Слав и спътницата му Яна, последователи се събират в Борисовата градина, 
за да набавят средства, с които да подпомогнат пътуването им.  
Повече за това разказва Любомира Любомирова, един от главните организатори. Чуйте. 
 
 
Източник: plovdivnews.net 
 

Заглавие: „Северен” отново се включва в благотворителна кампания за събиране на пластмасови 
капачки 
 

Линк: http://plovdivnews.net/plovdiv/25097-severen-otnovo-se-vklyuchva-v-blagotvoritelna-kampaniya-za-
sabirane-na-plastmasovi-kapachki 
 

 
 

Текст: Администрацията на район „Северен” се включва отново в благотворителна кампания за събиране 
на пластмасови капачки – съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. 
Този път целта на кампанията е след рециклиране на пластмасовите капачки приходите да бъдат 
използвани за изграждането на зеленчукова биоградина в дома за деца, лишени от родителска грижа 
„Мария-Луиза” гр. Пловдив. 
Пластмасови капачки могат да се предават денонощно на дежурния служител в районната 
администрация на адрес бул. ”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А. 
„Приканвам повече хора да вземат участие в тази зелена инициатива, с която опазваме природата и 
възпитаваме подрастващите в разделно събиране на отпадъци” – коментира инж. Ралев. 
 
 
Източник: dobrichonline.com 
 

Заглавие: Деца и родители създават кукли за представление в Младежки център - Добрич  
 

Линк: http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=33628 
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Текст: "Кукино" е формат, в който родителите ще имат възможност да видят децата си едновременно 
като водещи и участници на театралното представление. За целта преди това те заедно с тях сглобяват 
кукли, които са изцяло от материали за рециклиране, от стари вещи, играчки и предмети от бита. 
Насърчават се участниците да донесат свои стари неща, които биха искали да претворят в нов предмет, 
който ще стане част от представлението. То разказва една поучителна история за чувствата и мислите на 
децата. Така живото театралното представление ни разказва за вълненията и за мечтите на децата днес. 
Играейки с куклите, децата изразяват себе си и създават заедно с публиката от родители и доброволци 
едно пъстро и забавно театрално представление. 
Работилница и театрално произведение с кукли "Кукино" ще се проведе на 9 април, събота, от 10.30 до 
12.30 часа в Младежки център - Добрич, голямо фоайе. 
Събитието се осъществява по проект "Младежки център Добрич – Вашето утре", финансиран по Програма 
„Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014 в партньорство с НПО "Клуб на креативния политикономист" 
 
 
Източник: svetsko.bg 
 

Заглавие: „Книги за смет” за първи път и в град Кюстендил на 22 май 
 

Линк: http://svetsko.bg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-
%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: За първи път кампанията „Книги за смет” ще се проведе в град Кюстендил на 22 май. Мястото е 
централният площад. Така организаторите от издателство Smart Books и фондация „Credo Bonum” 
продължават да разширяват броя на градовете, които взимат участие в екологичната инициатива. 
По традиция „Книги за смет” ще стартира в София на 16 април, като пунктът отново ще бъде разположен 
пред паметника на Съветската армия. Следващият уикенд, на 23 април, събота, кампанията се пренася за 
втора поредна година пред Драматичен театър „Иван Радоев” в град Плевен. На 24 април, неделя, „Книги 
за смет” отново ще бъде във Велико Търново, пред Mall-а в града на на ул. Оборище 18. Бургас, който 
миналата година постави рекорд по брой събрани пластмасови отпадъци, ще приветства за четвърта 
поредна година „Книги за смет” пред Панетона на 14 май. Кампанията ще се проведе между 10:00 и 13:00 
ч. във всички градове. 
За да участвате в „Книги за смет” 2016 е нужно да съберете и предадете 1 килограм пластмасови 
отпадъци. В замяна ще получите талон за безплатна книга от щанда с предварително подбрани заглавия в 
деня на събитието. Всеки, предал 2 или повече от 2 килограма, ще получи и втори талон. Това е 
максималният брой книги, които един участник ще може да вземе, независимо от обема на предадените 
отпадъци. 
Организаторите на кампанията, заедно с техните партньори о от Българо-американска кредитна банка, 
Екопак България и общините Бургас, Велико Търново и Кюстендил добавят към селекцията от книги още 
три класически заглавия, издадени специално за „Книги за смет”.Това са „Макс и Мориц” на немския 
художник и поет Вилхем Буш, която ще видим за първи път отпечатана с цветни илюстрации, а „Тайната 
градина” на Франсис Бърнет ще пренесе читателите във вълшебния свят на природатата и животните. 
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Научно-фантастичният роман от 1898 г. „Война на световете” на Хърбърт Уелс е в класацията на 100-те 
най-добри книги на 20 век на вестник „Монд” и тази година ще бъде едно от заглавията в кампанията. 
За приемането на пластмасовите отпадъци в избраните градове ще бъдат поставени жълти контейнери от 
Екопак България. Събраните отпадъци ще бъдат допълнително сортирани според вида пластмаса, след 
което ще преминат процеса на рециклиране, за да заживеят своя нов живот. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Горското стопанство в Търговище организира почистване на нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1310721 
 

 
 

Текст: Държавното горско стопанство /ДГС/ "Търговище" организира почистване на четири 
нерегламентирани сметища в горски територии. Събрани бяха 150 чувала със смесени битови отпадъци, 
които бяха предадени за рециклиране и депониране, съобщи за БТА Мина Сярова - специалист в 
Североизточното държавно предприятие-Шумен. 
В рамките на Седмицата на гората ДГС "Търговище" започна обновяване на табелите, поставени край 
чешми, на места за отдих, на важни горски пътища, както и на трасета от националната пътна мрежа, 
които граничат с горски територии. Посланията на табелите - "Не замърсявай гората", "Раницата е твоето 
кошче", "Гората не е сметище", напомнят на туристите основни правила за опазването на гората, каза 
Сярова. 
 
 
Източник: struma.bg 
 

Заглавие: Безработeн санданчанин влиза в затвора за кражба на 500 м кабел 
 

Линк: http://struma.bg/news/81056/1/1/Bezraboten-sandanchanin-vliza-v-zatvora-za-krajba-na-500-m-
kabel.html 
 

 
 

Текст: Безработен санданчанин влиза в затвора за кражба на ел. кабели. Осъдителната присъда - 
половин година лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор или затворническо 
общежитие от закрит тип, бе наложена на безработния Васил Николов за това, че на 10 ноември 2015 
година в землището на с. Спатово, община Сандански, е откраднал 500 метра кабел на стойност 600 лв., 
собственост на БТК. 
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За налагане на осъдителната присъда "лишаване от свобода" натежа фактът, че обвиняемият е извършил 
кражбата в условия на рецидив, тъй като е осъждан за същото престъпление. Наложената присъда влиза 
в сила в деня на постановяването й, след като съдия Николинка Бузова одобри постигнатото 
споразумение между обвиняемия и прокуратурата. 
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