
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 18 април 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ осигурява 103 000 лв. за логистична подкрепа в кампанията "Да изчистим България 
заедно” 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4245 
 

 
 

Текст: „Министерство на околната среда и водите с удоволствие партнира на bTV Media Group в 
кампанията  "Да изчистим България заедно”. Тази година тя ще се проведе на 4 юни, а решението е 
продиктувано от желанието Световния ден на околната среда 5 юни да бъде посрещнат " на чисто“. Това 
каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в студиото на предаването „Тази неделя“ 
по bTV.  И отбеляза, че през 2016-а приоритет в почистването ще са защитените територии , които са със 
специално значение за биологичното разнообразие. 
За петте години, в които се провежда, националната кампания на bTV „Да изчистим България“ с основен 
партньор МОСВ е дала резултати и се е превърнала в най-мащабната доброволческа акция. Досега е 
подкрепена от над 1 209 675 души. И през тази година се очаква в нея да участват всичките 265 общински 
и 28 областни администрации. 
Министър Василева съобщи, че през 2016 г. МОСВ традиционно ще се включи  в логистичната 
организация и ще осигури 103 хиляди лева чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда. 79 200 лв. от тях са за купуване на ваучери за гориво за транспортиране до депата на 
събраните отпадъци. Останалите са за купуване на чували и ръкавици. Допълнително МОСВ осигурява 
подкрепа на кампанията като депата не събират такси за депониране на събраните отпадъци. 
Ивелина Василева изрази надежда, че все повече деца и родителите им ще се включат в кампанията по 
почистването, както и в започналата в края на март образователно-информационна кампания на МОСВ 
„Яко е да си еко“. Министърът покани учениците да се включат в първия й етап – решаването на 
екотестове на страницата zelenаolimpiada.bg 
 
 
Източник: riosv-ruse.org 
 

Заглавие: 46 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната 
кампания „За чиста околна среда 2016 г.“ 
 

Линк: http://www.riosv-ruse.org/novini/posledni-novini.html 
 

 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4245
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Текст: Общо 46 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на 
Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ 
на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Сред бенефициентите са 19 кметства, 5 общини,  10 учебни заведения и 12 детски градини. За 
реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 
000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения. 
Кампанията „За чиста околна среда“ цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на 
съвременните образователни и възпитателни  тенденции, свързани с опазването на околната среда. По 
нея се  финансират проектни дейности пряко включени в учебния и възпитателен процес на младите 
хора.  С доброволния труд на гражданите ще се осъществяват инициативи по залесяване и 
облагородяване на площи, възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни 
съоръжения и др.  
Утвърденият от министъра на околната среда и водите протокол с класирани проекти е публикуван на 
интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 40 дръвчета ще засади РИОСВ-Пловдив по повод Световния ден на Земята 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1568113 
 

 
 

Текст: По повод Световния ден на Земята – 22 април РИОСВ-Пловдив инициира засаждане на 40 
дръвчета в 8 училища и детски градини. Кампанията ще се проведе от днес до 22 април съвместно с 
община Пловдив. В дворовете на учебните заведения в града ще бъдат засадени фиданки от кедър, 
сребролистна липа, пауловния и албиция. Идеята е да се приобщят децата към каузата за опазване на 
природното наследство и да се създадат навици за съхранение на околната среда. 
Първото учебно заведение, в което ще бъдат засадени дръвчета е ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив, чиито 
ученици повече от година активно се включват в екологични кампании, организирани от РИОСВ-Пловдив 
и община Пловдив.  
От 12 часа директорите на РИОСВ-Пловдив и ЕГ „Иван Вазов“ доц. Стефан Шилев и Мариана Димитрова 
ще дадат официален старт на кампанията, посветена на Световния ден на Земята. Тази година мотото й е 
„Дървета за планетата Земя. Нека ги посадим!“  
Посадъчният материал е предоставен от териториалното поделение „Държавно горско стопанство-
Пловдив“.  
 
 
Източник: smartnews.bg 
 

Заглавие: Apple са спечелили 40 милиона долара в злато от рециклиране през 2015 година 
 

Линк: http://smartnews.bg/apple-%D1%81%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-40-

http://pudoos.bg/
http://smartnews.bg/apple-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/
http://smartnews.bg/apple-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/
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%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: От доклада за опазване на околната среда на Apple за финансовата 2015 година става ясно, че 
компанията е рециклирала повече от 40 милиона килограма свои стари продукти. Това, според Gizmodo, 
е не само благородна мисия, но и печеливша стратегия. От доклада излиза, че почти 1000 килограма от 
тези материали са чисто злато, което както знаете се използва в електрониката поради добрата си 
проводимост и слабата корозия. 
Освен злато, от старите Mac, iPhone и iPad устройства Apple са рециклирали още стомана, кобалт, 
алуминий, мед и сребро. Най-удивителното обаче е стойността на златото – според източниците, тези 
1000 килограма злато са на стойност 40 милиона долара. 
Както можете да видите, тук влиза в сила интересната поговорка нещо да струва масата си в злато – 
имаме 40 милиона килограма рециклирана електроника, донесли на компанията 40 милиона долара 
само от златото в нея. 
При положение, че решите да рециклирате своя iPhone, вместо да го продадете в OLX, ще получите 
няколко ексклузивни тапета за своето ново устройство, които Apple ви подаряват. Можете да ги видите на 
страницата на Apple Renew програмата. 
 
 
Източник: bgvestnik.co.uk 
 

Заглавие: Гласят нов метал за самолетите на бъдещето 
 

Линк: http://bgvestnik.co.uk/glasyat-nov-metal-za-samoletite-na-budesht/ 
 

 
 

Текст: Нов метал, създаден от комбинация на магнезий с наночастици на керамичен силициев карбид, 
дава надежда за по-ефикасно самолето - и автомобилостроене, съобщи ЮПИ. 
Изобретателите на метала от университета на Калифорния в Лос Анджелис твърдят, че той се отличава от 
останалите подобни материали по съотношението на здравина и тегло. Той е свръхздрав, но много лек. 
Учените се надяват този метал да е първият от серия авангардни материали за промишлеността, защото 
са изобретили нов метод за насищане на метали с наночастици, без да нарушават структурната им 
цялост. 
Наночастиците заздравяват металите, без да намаляват еластичността им, особено леките метали като 
магнезия. Досега обаче не беше възможно в разтопен метал да се разпръсват керамични наночастици. 
 
 
 

http://smartnews.bg/apple-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/
http://smartnews.bg/apple-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/
http://images.apple.com/environment/pdf/Apple_Environmental_Responsibility_Report_2016.pdf
http://www.apple.com/uk/recycling/thanks/
http://www.apple.com/uk/recycling/thanks/
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Източник: bgonair.bg 
 

Заглавие: 5 тона отпадъци събра инициативата „Книги за смет“ 
4 000 книги са раздадени до момента, предаде репортер на Bulgaria ON AIR 
 

Линк: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-04-16/5-tona-otpadatsi-sabra-initsiativata-knigi-za-smet 
 

 
 

Текст: И тази година има огромен интерес към инициативата „Книги за смет“. До момента са предадени 
5 тона пластмасови отпадъци в София, а раздадените книги са около 4 000. Очаквано, на събитието най-
много се радват децата. Това предаде репортер на Bulgaria ON AIR. 
Инициативата се провежда традиционно в София, Бургас, Велико Търново и Плевен, а от тази година и в 
Кюстендил. За да участвате в „Книги за смет” 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. 
Приемат се всякакви пластмасови отпадъци без блистери за лекарства и туби от масла и други вредни 
вещества. Не се приемат отпадъци от домакински електроуреди, авточасти и др. 
А ето и градовете, както и точните места на провеждане на инициативата: 
София, 16 април пред Паметник на Съветската армия 
Плевен, 23 април пред драматичен театър "Иван Радоев" 
Велико Търново, 24 април пред Mall Велико Търново 
Бургас, 14 май пред Пантеона 
Кюстендил, 22 май на площада 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пазарджик: Провежда се акция за предаване на различни видове отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/16/2225488/pazardzhik-provezhda-se-aktsiya-za-
predavane-na-razlichni-vidove-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: В Пазарджик за втора поредна година се провежда акция „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик - 
2016” или както е по-популярна "Сливи за смет", предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пазарджик. 
Акцията започна в 09.00 часа и ще продължи до 14.30 часа. Всички заинтересовани ще имат 
възможността да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-04-16/5-tona-otpadatsi-sabra-initsiativata-knigi-za-smet
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хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори. Срещу предаден отпадък всеки 
гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дървета. За целта на територията на града 
са обособени 6 пункта, на които са разположени съответните контейнери за различните видове отпадъци. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Тонове отпадъци и къща на клошари откриха доброволци при почистване на Бедечка 
 

Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100681910/tonove-otpadaci-i-kashta-na-kloshari-otkriha-dobrovolci-
pri-pochistvane-na-bedechka 
 

 
 

Текст: Тонове отпадъци изнесоха старозагорци от водите на река Бедечка и района на едноименния парк 
в Стара Загора по време на организираното от Туристическо дружество „Сърнена гора“ пролетно 
почистване.  
Над 150 мъже, жени и деца на различна възраст се отзоваха на призива за оборка на трупаните с години 
боклуци по поречието и в зелените площи на местността. Участваха и специализираните отряди на 
туристическото дружество. Алпинистите се включиха в разчистването на труднодостъпните райони. 
Водният клуб към „Сърнена гора“ влeзе с лодка в старото езеро, откъдето извадиха автомобилни гуми и 
найлонови отпадъци.   
Паралелно на организираните от туристическото дружество доброволци, друга група почисти територията 
около стария чинар. 
На няколко нерегламентирани сметища за строителни и битови отпадъци, както и на колиба на клошари 
се натъкнаха почистващите днес, сподели пред радио Стара Загора секретарят на туристическо дружество 
„Сърнена гора“ Ваня Петкова. Семейството се настанило в скована набързо къщурка край стария комин, 
въпреки че, по думите им, имали две жилища в кв. „Лозенец“. Край „дома им“ в парка било и едно от 
най-мръсните места, установили доброволците при почистването. Преди оборката там, за съдействие бил 
извикан и патрул от общинска полиция, но намесата им не се наложила, тъй като „домакините“ се 
оказали миролюбиви.  
Стари дюшеци, натрошени тоалетни чинии, тръби и куп още странни боклуци, някои от които очевидно 
престоявали с години по бреговете на реката, намериха доброволците.  
Логистична подкрепа оказаха Община Стара Загора и сметопочистващата фирма „Зауба“. Само до 13 часа 
с отпадъци бяха напълнени 20-кубикова „гондола“ и два контейнера с обща вместимост 20 куб. метра. 
Тъй като речното корито на Бедечка се нуждае от специализирано почистване, по искане на община 
Стара Загора от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 
съвет са отпуснати общо 300 000 лв. за финансиране на дейности от резерва за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С над 11 000 лв. от тях ще бъде почистено 
речното легло на река Бедечка от дървета и храсти в участъка от ез. „Загорка“ до ул. „Хр. Морфова“. С 
останалите средства общината ще финансира изграждането на тръбни водостоци при подобряване на 
проводимостта на отводнителните системи в населените места. 
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
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Заглавие: Стотици взеха книги срещу пластмасови отпадъци в София 
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/701249 
 

 
 

Текст: Стотици граждани се редиха на опашка пред Паметника на Съветската армия в София, за да 
оставят събраните от тях пластмасови отпадъци и да получат поне по една нова книга в замяна. 
Кампанията „Книги за смет“ се провежда за четвърта поредна година. Опашката от желаещи да се 
включат в нея стигаше чак до „Орлов мост“. 
Повече от 10 хиляди книги ще бъдат раздадени днес в София. Романът на Франсис Бърнет „Тайната 
градина“, „Война на световете“ на Хърбърт Уелс, „Макс и Мориц“ на Вилхелм Буш са заглавията, които са 
напечатани специално за кампанията тази година. Но не са само това книгите, които се предлагат на 
гражданите, а има още десетки интересни заглавия. Сборник с пътеписи за България също е сред книгите, 
които могат да бъдат избрани от гражданите. Това каза пред София Topnovini.bg Марияна Добранова от 
издателството, което пуска книгите за печат. 
„Тази година виждаме, че има също толкова голям интерес, колкото и другите години. Надяваме се 
хората да са се научили да рециклират“, допълни тя. След като отпадъците бъдат събрани, организацията 
за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ ще ги рециклира, каза Добранова. 
Малко над 4 кг пластмасови отпадъци, събирани три-четири месеца специално за „Книги за смет“, 
зарадваха с няколко нови заглавия приятелите Кристиян, Жасмина и Цвета. Тримата оставиха за 
рециклиране кофички от кисело мляко, бутилки от бира и от минерална вода, кутии за салати, 
„бомбички“ от шоколадови яйца, касетки за плодове. В замяна те избраха класическият роман на Марк 
Твен „Приключенията на Том Сойер“, Андерсеновите „Есенни приказки“ и "Зимни приказки“, както и 
пътеписът на Алеко Константинов „До Чикаго и назад“. 
„Миналата година разбрахме за кампанията седмици преди тя да се състои, затова тази година бяхме 
подготвени и знаехме предварително датата“, каза Кристиян пред София Topnovini.bg. 
Подготовката и изборът на заглавия за „Книги за смет“ са започнали от септември 2015 г. На 23 април 
кампанията ще се пренесе в Плевен, на 24 април ще бъде във Велико Търново, на 14 май – в Бургас, а на 
22 май ще завърши в Кюстендил. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Ново нерегламентирано сметище в “Аспарухово”  
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nereglamentirano-smetishte-v-asparuhovo-
2 
 

 
 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/novo-nereglamentirano-smetishte-v-asparuhovo-2
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Текст: Две години след опустошителното наводнение във варненския квартал “Аспарухово”, което отне 
живота на 13 души, дерето, откъдето започна бедствието, отново е превърнато в сметище. За да се 
предотврати ново нещастие, жителите района организираха пролетно почистване и събраха отпадъците, 
изхвърлени в зелените площи и междублоковите пространства. 
Няколко пъти в година дерето на улица “Горна студена” се почиства. Малко след това обаче то отново е 
заринато с боклуци. Живеещите в близост изхвърлят какво ли не – електроуреди, мебели, битови и 
строителни отпадъци. 
Мислюм Сюлейман: “Това искаме да е хигиена и чисто, тук идват отпадъци, да им дадат казани. От 
горната улица идват боклуците, тука ги хвърля целият квартал. Отсреща хвърлят, виж, другите комшии 
хвърлят.” 
Контейнери има, но малцина правят усилие да стигнат до тях. В горната част на дерето дори се отглеждат 
коне. 
“Кой хвърля боклуци в дерето?” 
Асен Митков: ”В дерето всички, различни хора хвърлят. Има там контейнери и хвърлят по принцип.” 
“Защо го правят?: 
Асен Митков: “Имат боклуци, хвърлят.” 
“Защо не ги хвърлят в контейнерите?” 
Асен Митков: “Контейнерите някой път са пълни, затова.” 
След голямото наводнение деретата в “Аспарухово” са под постоянно наблюдение от местната 
администрация. 
Калин Белмезова – кмет на район “Аспарухово”: “Всяка седмица се наблюдават каналите. Ако има битов 
отпадък, се предприемат действия за изнасянето му.” 
Тревата в деретата ще бъде окосена. Ще се наложи и почистване. Хората обаче не трябва да забравят, че 
освен незаконното строителство, причина за голямото наводнение преди 2 години бяха затлачените с 
отпадъци дерета. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Нерегламентираното сметище край Стамболово вече не съществува 
След сигнал експерти на РИОСВ-Хасково извършиха проверка на място 
 

Линк: http://agro.bg/news/article58463.html 
 

 
 

Текст: След сигнал от Ерхан Кърджали, получен през фейсбук страницата на МОСВ за нерегламентирано 
сметище в района на надсвирването край с. Стамболово, в едноименната община на Хасковска област, 
експерти на РИОСВ-Хасково извършиха проверка на място на 1 март 2016 г. Сигналът, изпратен и до 
Регионалната екоинспекция се оказа основателен и на кмета на община Стамболово бе дадено 
предписание за почистване на замърсените със строителни и битови отпадъци терени край с. 
Стамболово. В срок до 14 март отпадъците трябваше да бъдат извозени до Регионалното депо в 
Харманли в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
На 13 април 2016 г. експерти от екоинспекцията в Хасково извършиха последваща проверка в района на 
замърсяването. Те констатираха, че предписанието е изпълнено. Двете нерегламентирани сметища с 
размери 400 и 100 квадратни метра са почистени и заравнени. Изхвърлените строителни и битови 
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отпадъци са извозени до площадката за строителни отпадъци, определена от община Стамболово и до 
Регионално депо в Харманли. 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Айтос ще посрещне Великден на чисто 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/aytos-shte-posreshtne-velikden-na-chisto-/ 
 

 
 

Текст: Програмата „Пролетно почистване 2016“ на Община Айтос е в ход. От 8 март, вече повече от 
месец, продължава почистването на обществени терени, нерегламентирани сметища, междублокови 
пространства и градини, с идеята айтозлии да посрещнат Великден на чисто. Кампанията е традиционна и 
се провежда всяка пролет, от гражданите се изисква само да почистят пространствата около дома си и 
опазят чистотата и растителността. 
През март и април се затревяват и зацветяват градините в града и селата. В Седмицата на гората бяха 
засадени общо 100 дръвчета пред ДГС-Айтос, на ул. "Станционна", "Цар Освободител", "Ради Боруков", 
"Чудни скали", "Хаджи Димитър" и градината пред СОУ "Никола Вапцаров". Дръвчета засаждаха и жители 
на селата Пирне и Тополица. На нови 35 липи се радват и в село Дрянковец. 
Общинската програма е изготвена след предварителна пълна инвентаризация на проблемните точки, 
включително и нерегламентирани сметища. Всички те са включени в графика за почистване. Програмата 
предвижда още ръчно и машинно почистване на шахти, изрязване на сухи клони по централните градски 
улици и оформянето на нови зелени площи. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Да изчистим община Габрово от отпадъците 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1568265 
 

 
 

Текст: Над 1000 са учениците и учителите, които са поели ангажимент да изчистят пространствата около 
училищата си, а за инициативата са избрали датите 15 и 16 април. В пролетното почистване се включиха 
още институциите в града и различни формации. 
Общинската администрация е разделена на групи, които в събота ще боядисват съоръженията на няколко 
детски площадки, ще почистват и ще изрязват храсти около телевизионната кула на Градище, паркинга и 
горичката до болницата, в посока студентските общежития, стълбите до ул. Петър Михов, стълбите зад 
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ресторант Детелина до Търговска база, чешмичката с/у фирма „Мак“ и други места в града. Общинските 
служители, които ще се включат, са около 150. 
„Междублокови пространства, обществени паркинги, паркове, градинки, детски и спортни площадки, 
нерегламентирани сметища на територията на общината и онова място, през което минавате само вие, 
но е удобно, красиво и има свой собствен чар“ - това е призивът на Община Габрово към гражданите, за 
местата, с които могат да се включат в пролетното почистване на града. Тази година то е организирано в 
периода 11-17 април. 
Гражданите, които искат да се включат, могат да информират организаторите за района, който ще 
почистват на тел. 0700 144 10 или 066/818 437. Екипи на ОП „Благоустрояване“ ще извозват заявените от 
тях събрани отпадъци, оставени във или до съдовете за смет. От Община Габрово информират, че 
подадените заявки за извозване на отпадъци са най-често за строителни отпадъци от бита, мебели, треви 
и клони. 
Община Габрово апелира отново да се спазват принципите на разделното събиране и дава по-подробно 
следните указания: 
Хартия, пластмаса, метал и стъкло - в жълтия контейнер или в чували до съдовете за смет. 
Клони и треви – в снопове и чували до съдовете за смет. 
Мебели и друг едрогабаритен отпадък – оставете до съдовете за смет и се уверете, че не пречат на 
преминаващите. Не забравяйте да ни информирате на посочените  по-горе телефони, за да ги 
извозим  възможно най-бързо. 
Остарялото електрическо оборудване ще бъде взето от дома ви и извозено безплатно. За заявки тел. 0800 
14 100 или 0885 77 00 41. 
Батерии и акумулатори - в най-близкия магазин или автосервиз,  разполагащ със специални съдове за 
батерии. 
Строителни отпадъци от бита - само по предварителна заявка на тел. 066/818 437. 
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Събраха близо 200 кг отпадъци в Борисовата градина 
В почистването на парка се включиха над 50 доброволци 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/182615-sabraha-blizo-200-kg-otpadaci- 
 

 
 

Текст: Близо 200 кг отпадъци бяха събрани в инициативата на ДБГ "Аз чистя София" в Борисовата градина 
Близо 200 кг отпадъци бяха събрани в инициативата на ДБГ "Аз чистя София" в Борисовата градина. В 
почистването на парка се включиха над 50 доброволци, народният представител от ДБГ от РБ Настимир 
Ананиев и общинските съветници в СОС Стефан Марков и Иветка Петрова. 
Събралите най-голямо количество боклук получиха награди от организаторите. Голямата награда - уикенд 
за двама за събраните 28 кг отпадъци спечели Веселин Иванов. Тандемът Валери Кръстев и Георги 
Владов, които събраха 21 кг боклук, получиха два билета за концерта на „Тоника Домини“ и „Рики е 
Повери“ тази вечер. Като награда бяха раздадени и 14 книги. 
Следващото почистване в инициативата "Аз чистя София" ще бъде в Южния парк на 28 май. 
 
 

http://fakti.bg/bulgaria/182615-sabraha-blizo-200-kg-otpadaci-
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Контейнери за стари дрехи и текстил има вече в София 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/04/16/2743380_konteineri_za_stari_drehi_i_tek
stil_ima_veche_v_sofiia/ 
 

 
 

Текст: От тази седмица на някои улици на столицата могат да се открият някои от общо 12-те нови 
контейнера за текстил и стари дрехи, съобщи пред "Дневник" Гинка Луджева от Български червен кръст. 
Кофите са част от национална кампания за популяризиране на система за ефикасно събиране и 
оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Кампанията обединява каузи на 
дарителство, екологична и социална отговорност, и запазването на ценни суровини за икономиката. 
Организатори са Българския Червен кръст в партньорство с фирма "Хюманита".Засега специалните 
контейнери за дарение на дрехи и текстил се разполагат пилотно в Пловдив и София, но идеята е това да 
продължи в цялата страна. 
В тях гражданите вече ще могат да оставят ненужните им дрехи, хавлии, завеси, чанти, колани. Важно е те 
да бъдат почистени и пакетирани в добре затворени чанти. 
Всичко събрано ще бъде допълнително преглеждано и разпределяно, разясни още Луджева. Годните за 
употреба неща ще бъдат използвани в т.нар. кризисен резерв. Така в случаи на бедствия Българския 
червен кръст ще дарява дрехи на хората в нужда. 
Текстилът, който вече не може да се ползва по предназначение, ще се предава за рециклиране, а 
средствата от това ще се събират във Фонда за подпомагане при бедствия и кризи. 
Местата, на които могат да бъдат намерени контейнерите са:  
Мол България на бул. "България" № 69, 
Български червен кръст – София на бул. "Джеймс Баучер" № 76, 
Комплекс Симеоново на бул. "Симеоновско шосе" № 110, 
25-то ДКЦ 
Френското Училище "Виктор Юго" в кв. Младост 3 на ул. "Свето Преображение" №.20, 
в супермаркети "Кауфланд" на ул. "Хайделберг" № 1, бул. "Асен Йорданов" № 7, ул. "Проф. Др. Иван 
Странски" № 20, ул. "Кукуряк" № 3, ул. "Тодор Каблешков" № 3.  
Кампанията вече стартира пилотно от Пловдив в началото на март и вече 8 тона текстил са събрани до 
момента. Предстои преглеждане на събраното. 
През май ще бъдат монтирани следващите 25 контейнера в Пловдив и София, като планът е да се 
поставят по 5 контейнера на седмица. В средата на годината кампанията ще се разпространии и в Стара 
Загора, Сливен, Бургас и зоните около тях, както и в Северна България. 
"Спестяваме ценни природни ресурси, но има и социален ефект, ще може целенасочено да бъде 
подпомагано население, което има нужда от помощ при кризи и бедствия," обяснява ръководителят на 
проекта Антон Гичев от Хюманита пред БНР. 
Той цитира данни, според които от водният ресур, необходим за направата на една памучна тениска е от 
5 хил и 7 хил литра като става дума за целия процес – от етапа на отлгеждане на памука, през 
производствения процес до крайния продукт. 
Идеята на организаторите е със системата за събиране на дрехи и тексти "втора ръка" да спестим от 
подобни ценни суровини като водата. Освен това с изхвърления в контейнерите текстил, суровините ще 
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бъдат върнати обратно в икономиката. "Това не са отпадъци, те са ценни и могат да бъдат върнати 
обратно в употреба. 
 
 
Източник: mirogled.com 
 

Заглавие: Задържаха двама, демонтирали знак, за да го издадат за скрап 
 

Линк: http://mirogled.com/bg/news-view/zadrzhakha-dvama-diemontirali-znak-za-da-gho-izdadat-za-skrap 
 

 
 

Текст: Двaмa ca зaдъpжaни зa дeмoнтиpaнe нa пътeн знaĸ. Инцидeнтът e cтaнaл вчepa пpeз нoщтa oĸoлo 
3 ч., coбщи MBP. 
Ha тeл 112 бил пoдaдeн cигнaл, чe нa ĸooпepaтивния пaзap в oблacтния гpaд нeизвecтни дeмoнтиpaт 
пътeн знaĸ. Πpиcтигнaлитe нa мяcтo пoлицaи зaдъpжaли 38-гoдишният A.Π. и B.A./41 г./ Двaмaтa 
дeмoнтиpaли пътeн знaĸ зaeднo c тpъбaтa, нaй-вepoятнo дa гo пpeдaдaт зa втopични cypoвини. 
Зaдъpжaни ca зa 24 чaca c пoлицeйcĸa зaпoвeд. Зaпoчнaтo e дocъдeбнo пpoизвoдcтвo.  
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