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Източник: News.bg 

 

Заглавие: Холандски студенти направиха електрически автомобил от отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/world/holandski-studenti-napraviha-elektricheski-avtomobil-

ot-otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Холандски студенти създадоха напълно функциониращ електрически 

автомобил само от отпадъци, включително от изхвърлена пластмаса в морето, 

пластмасови бутилки и отпадъци от домакинствата, информира "Ройтерс". 

 

Жълтият на цвят спортен двуместен автомобил, който е наричан от студентите 

Лука, може да развие скорост от 90 километра в час и да измине разстояние от 

220 километра с едно зареждане, обявиха от Техническия университет в 

Айндховен. 

 



"Тази кола наистина е специална, защото е направена само от отпадъци", 

коментира мениджърът на проекта Лиса ван Етен пред осведомителната 

агенция. 

 

Етен поясни, че шасито е направено от ленени влакна и пластмасови бутилки, а 

за интериора са използвани несортирани отпадъци от домакинства. 

 

Твърдата пластмаса е от телевизори, играчки и кухненски принадлежности. 

Седалките са направени от кокос и седла. 

 

Колата е проектирана и направена от 22 студенти за около 18 месеца. Етен 

поясни, че това наичнание доказва потенциала на отпадъците. 

 

Те се надяват автомобилните компании да започнат да използват отпаден 

материал. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Kaufland ще бъде домакин на арт инсталация за отговорното 

потребление и съхранение на храната 

 

Линк: https://www.actualno.com/business/kaufland-shte-byde-domakin-na-art-

instalacija-za-otgovornoto-potreblenie-i-syhranenie-na-hranata-news_1519447.html 
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Текст: Арт инсталация „Сергия за хранителни отпадъци” ще бъде 

представена по време на тазседмичния фермерски пазар „Произведено 

във фермата“ с домакин Kaufland България. На 13 ноември (петък) от 11 

до 18 часа на територията на хипермаркет Kaufland Крива река на бул. 

„Ген. Тотлебен“ 36 в София посетителите на фермерския пазар ще имат 

възможност да надградят знанията си за разумното и отговорно 

отношение към храната и намаляването на отпадъците. Инсталацията 

„Сергия за хранителни отпадъци” представя по увлекателен начин 

проблема с хранителните отпадъци, проследявайки техния път от точката 

на покупка, през готвенето и съхранението й в домакинствата. Целта е 

проблемът за хранителните отпадъци да бъде осъзнат, като в същото 

време хората получат знания и умения за намаляване на разхищението 

на храна в домакинствата. Клиентите на Kaufland и посетителите на 

фермерския пазар ще получават наръчник с препоръки за пълноценното 

съхраняване и оползотворяване на храните, съвети за готвене, както и 

бележник за планиране на пазаруването. 

 

Kaufland организира фермерския пазар в партньорство с фондация 

Биоселена с цел да подкрепя и стимулира малките производители в 



страната. Пазарът имаше своето първо издание на територията на 

хипермаркет Kaufland Крива река на 30 октомври, като се планира 

събитието да се превърне в традиционно и да бъде организирано два пъти 

месечно. Темата на новото издание е ограничаването на хранителните 

отпадъци, като по данни, предоставени от Биоселена, в Европа годишно 

се изхвърлят близо 100 милиона тона храна, а в България – близо 670 хил. 

тона. Отговорното пазаруване и намаляването на хранителните отпадъци 

са приоритетни за Kaufland теми. Компанията традиционно прилага 

редица вътрешни процеси за ограничаването им, като една от мерките е 

намаляване на цените на хранителни продукти с изтичащ срок на годност 

и предлагането им специално обособени за целта места в 

хипермаркетите. Клиентите на Kaufland Крива река ще могат и след края 

на фермерския базар да видят инсталацията „Сергия за хранителни 

отпадъци”. Тя е създадена в рамките на проект „Твоята храна“ - 

паневропейска инициатива за намаляване на хранителните отпадъци в 

домакинствата. С финансовата подкрепа на Европейския съюз „Твоята 

храна“ работи в шест държави, като в България дейностите се изпълняват 

от фондация Биоселена. 
 

Източник: Дир.бг 

 

Заглавие: В Бургас освободиха 244 паркоместа от стари таратайки 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/burgas/v-burgas-osvobodiha-244-parkomesta-ot-stari-

taratayki 

 

 
 

Текст: Освен че ежегодно изгражда нови паркинги, Община Бургас упорито и 

последователно работи за разчистване на града от неизползваеми автомобили. 

Тя стартира тази дейност през 2008 г. и оттогава не е спирала. Отстранените до 

днес автомобили са 3773 - доброволно или със заповеди за принудително 

преместване (разкомплектовани), съобщават от общината. 

 

За настоящата година от общината са свършили следното: 

- 174 бр. проверки; 

- 418 бр. съставени констативни протоколи и стартирани процедури за ИУМПС; 

- 66 бр. издадени Заповеди за принудително преместване на ИУМПС; 

- 244 бр. освободили заемания терен доброволно и със заповеди за 

принудително преместване (разкомплектовани). 

 

Екоинспекторите от общинския отдел "Опазване на околната среда" 

осъществяват ежедневна контролна дейност за нерегламентирано замърсяване 

с отпадъци, включително и излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС). Става въпрос за автомобили, които нямат заверен стикер за преминал 

годишен технически преглед повече от две години. Собствениците им са длъжни 



да ги предадат на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване. 

 

За да бъде един автомобил класифициран като "излязъл от употреба", трябва да 

отговаря на поне едно от следните условия: 

 

- Да бъде със стари регистрационни номера; 

 

- Да са минали поне две години от датата, на която е следвало да бъде извършен 

задължителен годишен технически преглед. 

 

Относно множеството сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите на 

общината извършват проверка на място и маркират със стикер тези, отговарящи 

на споменатите критерии. 

 

Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата 

за излезлите от употреба МПС, на техните собственици се дава 14-дневен срок 

за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в 

център за разкомплектоване. 

 

След изтичане на този срок се извършват съответните контролни проверки. Ако 

автомобилите не са преместени, следва съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение и издаване на заповеди за принудителното им 

преместване. 

 

За съжаление, законовите срокове са относително дълги и в най-оптимистичния 

вариант реално принудително преместване може да се осъществи до месец 

след влизане в сила на Заповедта за принудително преместване или около 6 

месеца от стартиране на процедурата. 

 

При констатирани изоставени автомобили можете да сигнализирате на 

"Денонощен дежурен телефон на Община Бургас" - 056/84 15 60 и на e-mail: 

obshtina@burgas.bg. 

 

Източник: Haskovo.live 

 

Заглавие: Четирима крадци в ареста за ден 

 

Линк:https://haskovo.live/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc

%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%b2-

%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-

%d0%b4%d0%b5%d0%bd/ 

 

 
 

Текст: Трима свиленградчани и един хасковлия са задържани за кражби за ден, 

съобщават от полицията. 

mailto:obshtina@burgas.bg


 

Свиленградчаните, на възраст 25г., 56г. и 20г. са в ареста за кражба 400 метра 

кабел, собственост на техен съгражданин. След като той подал сигнал, тримата 

са установени по досъдебното производство. 

 

В хасковското управление също е задържан младеж на 23г., който в края на 

миналия месец задигнал 5 пластмасови стола от двор на улица „Армейска“. 

След като бил установен и издирен, младежът върнал на на разследващите 

откраднатите столове. 

 

 


