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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Залесяват 50 000 дръвчета около Пловдив, В. Търново, София и Варна 

Линк: https://greentech.bg/archives/71368 

 
 

Текст: Около 50 хиляди дръвчета ще бъдат засадени из цяла България в рамките на Национална 
залесителна кампания – пролет 2017, организирана от Гората.БГ. До края на март и през април паралелно 
ще се осъществят две поредици от залесителни събития: 12 доброволчески акции в 4 области – Пловдив, 
Велико Търново, София и Варна – и засаждане на над 20 000 дръвчета в училища и детски градини в 
страната. 
Доброволци от София и региона извадиха около 30 хиляди фиданки от разсадника при с. Невестино на 11 
и 12 март. От средата на месеца всяка следваща седмица младите дръвчета ще се засаждат в рамките на 
регионални акции край Пловдив (18 март), Велико Търново (25 март), София (1-9 април) и Варна (9 
април). Очаква се чрез Национална залесителна кампания – пролет 2017 да бъдат засадени около 50 
хиляди фиданки. С това броят на залесените от Гората.БГ дървета ще надхвърли 200 хиляди. 
На 1 април засаждането на младите дръвчета край София ще бъде съпроводено от звуците на 
традиционна българска гайда, издадоха организаторите съвсем без шега. 
Като част от Национална залесителна кампания – пролет 2017 други над 20 хиляди фиданки ще бъдат 
осигурени на училища и детски градини в страната чрез инициативата „Хиляди дървета за децата на 
България“, която се провежда за трета година. Те е организирана под формата на лесна и приятна за 
децата игра, в която наградата е комплект от 50-100 фиданки за засаждане. А награди има за всички! 
За акциите в четирите областни града организаторите осигуряват всичко необходимо за залесяването – 
фиданки, инструменти, вода и др. Желаещите да се включат могат да се запознаят със списъка на 
залесителните локации (по-долу) и да си приготвят много добро настроение и усмивка. За собственото си 
удобство е добре да носят подходящи за сезона дрехи и обувки, работни ръкавици и храна и вода за 
пикник – а по желание и български знамена. Който умее да свири, може да вземе със себе си и 
музикални иструменти. 
Дългосрочната цел на Гората.БГ е да засаждането на 1 милион дървета в цялата страна. 
 

 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Часът на Земята е ден за размисъл за планетата 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/03/16/2935247_chasut_na_zemiata_e_den_za_razmisul_za_planetata/ 

 
 

Текст: Най-голямата световна инициатива на WWF "Часът на Земята" тази година в България съвпада с 
деня за размисъл преди парламентарните избори. Съвпадането е добър повод за природозащитната 
организация да обърне внимание на изборите, които правим и които не се случват веднъж на четири 

http://www.gorata.bg/
http://www.gorata.bg/
http://www.gorata.bg/
http://www.riosv-montana.com/home/news/item/на-вниманието-на-ползвателите-сервизи-и-хладилни-техници-и-операторите-на-хладилно-климатично-термопомпено-оборудване-и-електрическа-комутационна-апаратура-съдържащо-флуорсъдържащи-парникови-газове
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години, а са ежедневни. 
"Избори, с които определяме не само своето, но и бъдещето на хората около нас, както и на идващите 
след нас. Изборът не е дали да използваме, или не съвременните технически постижения, а дали да ги 
използваме разумно или по начин, увреждащ планетата," изтъкват природозащитниците. 
Милиони хора по целия свят ще изгасят символично осветлението за един час в 20.30 ч. на 25 март. 
"Загаси светлините, отвори очи за планетата!" е призивът към всеки от нас да се замисли как с начина си 
на живот може да помогне на Земята.  
"Час на тъмно в никакъв случай не означава, че призоваваме хората да изоставят електричеството и да се 
завърнат към свещите в ежедневието си," казва Георги Стефанов, ръководител на отдел "Климат и Зелена 
икономика" във WWF. "По-скоро се опитваме да предоставим необходимата информация, за да може да 
бъде направен информиран избор." 
Ако човек знае например, че върховото потребление на електроенергия е във вечерните часове, може по-
добре да планира деня си, така че не само да спести пари, но и да помогне за по-чиста околна среда, 
съветват от WWF. 
Според Георги Стефанов е важно да ограничим потреблението си най-вече във върховите часове, тъй като 
това би имало най-голямо влияние върху системата. Той посочва, че в България най-голяма част от 
енергийния микс се покрива от остарели топлоелектрически централи и АЕЦ Козлодуй. Тези блоковете на 
ТЕЦ и АЕЦ не могат просто да бъдат пускани, когато има нужда от ток, те работят целодневно. Целта е да 
има достатъчно ток в моментите, когато потреблението е най-голямо и това дава основание на 
правителството да не затваря крайно замърсяващите ТЕЦ-ове с много ниска ефективност, които не са 
модернизирани, въпреки категоричните правила на Европейския съюз. 
Върховото потребление се покрива и от големите държавни водноелектрически централи, а рязкото 
изпускане на големи обеми от язовирите причинява приливни вълни, които имат редица въздействия 
върху околната среда. Хидравличният шок може да бъде изключително вреден за живота в реката и за 
естествения ѝ отток, посочват от WWF. 
До момента над 46 български общини са потвърдили, че ще се включат в Часа на Земята, същото са 
направили Президентството, Министерският съвет и други. Всеки ден в офиса на WWF се обаждат нови и 
нови общини и институции, като се очаква до края на другата седмица броят им да надхвърли сто. 

Няколко лесни неща, които са и грижа за планетата напомнят от 
WWF: 
- Избирайте електроуреди от по-висок клас за енергийна 
ефективност. Това ще ви спести пари от сметката за ток; 
- Използвайте функциите за пестене на енергия на съвременните 
електроуреди. Повечето перални и миялни машини вече имат 
функция "отложено изпълнение", което позволява да ги настроите 
така, че да работят през нощта, когато тарифите са значително по-
ниски. 
- Не поддържайте стайна температура, твърде различна от тази 
навън. Много хора имат навика през зимата да затоплят до 25–28 
градуса вкъщи, а през лятото да настройват климатика на 15–18 
градуса. Освен че е скъпо и вредно за природата, подобна разлика 
никак не е здравословна; 
- Използвайте онова, от което наистина имате нужда. Старайте се да 
ограничите употребата на опаковки. Наистина ли държите например 
бананите да са в найлонова торбичка, която изхвърляте веднага? 
Производството на опаковки изисква ресурси, а пластмасата остава 
на Земята дълго след нас; 
- Говорете на тази тема с роднините и приятелите си. Ценно е да 
споделите онова, което знаете, а бихте могли да научите полезни 
неща и от тях. 
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Източник: rnews.bg 
 

Заглавие: Аурубис увеличава и разширява профила си на доставчик на различни цветни метали 

Линк: http://rnews.bg/аурубис-увеличава-и-разширява-профил/ 

 
 

Текст: Изпълнителният директор на Аурубис България Тим Курт представи пред регионалните медии 
стратегията за развитие на Аурубис групата „Нашата визия 2025 г.” Документът представя вижданията на 
мениджмънта на фирмата за развитието и представлява своеобразен компас и цел, която трябва да бъде 
постигната в рамките на посочения период. Той е стъпил върху опита и ноу-хау на компанията в 150 
годишната й традиция в производството на мед. В нея работят повече от 6 400 служители в 20 страни на 3 
континента. Визията определя дългосрочната концепция на фирмата и показва къде трябва да бъде тя 
през 2025г., а също и какво ще я отличава от останалите конкуренти. На нея се разчита да бъде 
задвижващата сила за мотивация и обединяване на всички работници и служители от заводите по света 
към една обща цел. 
Логото на визията е представено символично с три нови химични елемента: 
Ps – страст към металургията; 
Pg – метали за прогрес; 
Tg – заедно с Вас. 
По думите на Тим Курт, визията има пет основни принципа. 
Първият принцип показва това, което фирмата иска да бъде – да е световен лидер в устойчивото 
преработване на суровини. Това означава заедно с извличането на медта да се добиват други метали, 
които се съдържат в суровините. 
Вторият принцип се отнася за разрастването на компанията. Чрез надграждане на професионалната 
експертиза в областта на медта и развиване на бизнес модела да се разширява  международното 
присъствие и подобряване на финансовите резултати. Това ще се постигне чрез преместване все по близо 
до мините и рециклиращите предприятия.  Като тук Тим Курт изрично подчерта, че не се предвижда 
експлоатацията на мини. 
Следващият принцип е превръщането на фирмата в предпочитан партньор. Това означава заедно с 
клиентите и доставчиците да се разработват решения, които да създават стойност. Като на тях ще се 
предлагат в пакет всичко, което им е необходимо. Ще се разработват специфични решения с най-добрите 
стандарти за качество. 
Четвъртият принцип е работата в екип, като същевременно се развиват индивидуалните способности на 
всеки един служител. Никой не е съвършен, но екипа може да бъде. В него ще се споделят знания и ще се 
реализира синергия. Формулирани са ясно целите и групата има обща ценностна система. 
Последният принцип е подобрението на всичко, което се прави с всеки изминал ден. Това ще се постигне 
чрез ясно разпределение на принципи и отговорности. Основната амбиция е нулево ниво на злополуки. 
Визията ще се постигне чрез следните подходи: 
Стратегия – ясна посока, чрез прилагане на групови и бизнес стратегии; 
Организация – преглед и създаване на организация, която поддържа визия и стратегия; 
Усъвършенстване на бизнеса във всички дейности; 
Лидерство и отговорности – чрез лидерски програми и повишаване квалификацията на служителите; 
Култура и комуникации – чрез свързваща култура и прозрачност на комуникациите. 
През есента на тази година ще бъде готова стратегията на Аурубис за реализирането на визията, посочи 
изпълнителният директор Тим Курт. В отговор на въпрос на RNews.bg стратегията ще съдържа ли 
инвестиционна програма и за ресурсното й обезпечаване, той отговори следното: 
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В момента Аурубис също има инвестиционна програма, но в бъдеще тя ще следва да се адаптира в 
съответствие с новата визия, която е свързана с извличането на по-голям брой метали. Разбира се това не 
означава, че през есента ние ще публикуваме една грандиозна инвестиционна програма, защото ние 
вече имаме проекти по които работим. Относно финансирането той сподели, че централата ще осигури 
финансиране на всички заводи в групата, като в зависимост от проектите ще бъдат ползвани и банкови 
заеми. Курт гарантира, че Аурубис България ще се опита да бъде атрактивна за всички проекти. Като 
фирмата има добри шансове с добре подготвен и мотивиран екип. Също така има достатъчна територия 
за разширение. 
 

 
Източник: tvn.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели – гастрольори, застават за пореден път застават пред Темида 

Линк: http://tvn.bg/kradtsi-na-kabeli-gastrolori-zastavat-za-poreden-pat-zastavat-pred-temida/ 

 
 

Текст: Крадци на кабели – гастрольори от Плевенско, ще бъдат изправени пред Темида за кражба на 
проводник на БТК, съобщиха от прокуратурата в Русе. 
Обвинението срещу Шукри М., Раим С. и Сюлейман А. е за това, че на 27/28.04.2016 г. в землището на с. 
Бъзън, обл. Русе,  след предварителен сговор с Кадир К., Мемиш К.и Мемиш  М., чрез използване на МПС 
и на техническо средство изкопали и след това откраднали над 230 м. телефонен кабел, на обща стойност 
3632,54 лева. 
За Раим, Шукри и Сюлейман това не е първо подобно деяние, а Шукри даже бил в изпитателен срок по 
присъда за друго подобно дело. 
Петимата живеели в Плевенско. Всички били безработни и се снабдявали с парични средства чрез 
извършване на кражби. Разбрали, че в землището на с. Бъзън, обл.Русе имало вкопан в земята кабел, в 
който се съдържало голямо количество мед и решили да го откраднат. Към полунощ на 27.04.2016 г. 
групата тръгнала с три коли. След като пристигнали в землището на с. Бъзън започнали да копаят дупки в 
земята с размери от 50-100см, на разстояние 15-30 метра една от друга и дълбочина от около 130см. 
Докато копаели обвиняемият Раим С. забелязал две бараки,  разбил катинара и взел различни вещи. 
След като изкопали дупките и намерили кабела, обвиняемите го срязали, завързали го с приготвеното 
въже с примка и го издърпвали с помощта на автомобила. След това срязали стоманената обвивка на 
кабелите, взели само медните проводници, нагрели ги с горелката и ги огънали с клещи така, че да са 
удобни за пренасяне в багажника на автомобил. Качили се на автомобилите и отпътували в посока град 
Бяла. 
Както тогава ТВН съобщи, всички техни действия, били наблюдавани от полицейски служители. В района 
на град Борово бил спрян лек автомобил „Фолксваген Пасат“  и намиращите се в него лица задържани. 
Непосредствено след спирането им, покрай тях с висока скорост преминал втория лек автомобил 
„Фолксваген голф“, който не спрял на подадения от полицейските служители сигнал и като се опитали да 
избягат по неасфалтиран  участък от пътя, автомобилът поднесъл и се ударил в дърво. Мъжете от колата 
излезли и побягнали, опитали са да се скрият по дворовете на къщите наоколо, но били открити и 
задържани. Впоследствие Шукри М. отново се опитал да избяга, но бил уцелен със стоп патрон и 
задържан. Третият автомобил – „БМВ“ успял да премине през всички полицейски постове и бил спрян в 
района на град Полски Тръмбеш. При извършените претърсвания и изземвания в лекия автомобил 
„Фолксваген Пасат“ били открити откраднатите вещи и инструментите. 
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. 

http://tvn.bg/sled-gonka-zakopchaha-banda-kradtsi-na-kabeli/

