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Източник: Profit.bg 
 

Заглавие:  Октоподите обзавеждат дома си с човешки отпадъци 

 

Линк: https://profit.bg/svezho/oktopodite-obzavezhdat-doma-si-s-choveshki-

otpadatsi/ 

 

 
 
Текст: Независимо дали се преструват на опасни същества или изстрелват водни 

струи към превключвателите на осветлението в аквариума, за да ги изключат, 

октоподите са доста изобретателни. 

 

Сега анализ на подводни снимки показва, че те все по-често използват 

изхвърлени бутилки, консервни кутии и други човешки отпадъци като подслон или 

убежище за яйцата си, съобщава Guardian. 

 

В проучването - първото, което систематично оценява и характеризира 

използването на отпадъци от октоподи чрез използване на изображения, получени 

от случайни наблюдатели - са анализирани стотици подводни снимки, 



публикувани в платформи за социални медии и бази данни с изображения или 

събрани от морски биолози и групи по интереси в областта на гмуркането. 

 

В изследването, публикувано в Marine Pollution Bulletin, са документирани 24 вида 

октоподи, които се крият в стъклени бутилки, консервни кутии и дори в стара 

батерия; заравят се под смесица от капачки на бутилки и миди; дори носят 

пластмасови предмети, докато "ходят на кокили" на две пипала, за да се скрият 

от хищниците. 

 

"Дълбоководните записи са изключително интересни, защото дори на голяма 

дълбочина тези животни взаимодействат с отпадъците", казва професор Майра 

Пройети от Федералния университет на Рио Гранде в Бразилия, която ръководи 

изследването. 

 

"Те ясно виждат, че наоколо има много боклук и решават, че той може да действа 

като един вид изкуствен камуфлаж. Това показва изключителната им способност 

за адаптация. Те са много интелигентни животни и използват това, с което 

разполагат, за да продължат да се укриват или да се разхождат със защита." 

 

Изглежда октоподите проявяват предпочитание към нечупливи предмети, както и 

към по-тъмни или непрозрачни контейнери, а най-честото регистрирано 

взаимодействие е използването на боклука като убежище. 

 

Според Пройети обаче приютяването или снасянето на яйца в изхвърлени гуми, 

батерии или пластмасови предмети може да изложи октоподите на тежки 

метали и други вредни химикали. 

 

Източник: Webcafe.bg 
 

Заглавие:  Сердика Център и Деси Стоянова поставят началото на нова зелена 

инициатива 

 

Линк: https://webcafe.bg/ad-blok/serdika-tsentar-i-desi-stoyanova-postavyat-

nachaloto-na-nova-zelena-initsiativa.html 

 

 
 

Текст: "Благодаря" е дума, която носи усещане за признателност, доброта и 

надежда. 

 

Тази година благодарност отправя природата към всички, които полагат 

ежедневна грижа за нея, стремейки се към изграждане на по-добро бъдеще за 

идните поколения. 

 

Рециклиране, пестене на природни ресурси и кръгова икономика са само част 

от действията, които можем да предприемем както индивидуално, така и 

колективно, за да опазим природата. С тази нагласа Сердика Център стартира 

и своята кампания Nature of Gratitude. 

 

https://webcafe.bg/ad-blok/serdika-tsentar-i-desi-stoyanova-postavyat-nachaloto-na-nova-zelena-initsiativa.html
https://webcafe.bg/ad-blok/serdika-tsentar-i-desi-stoyanova-postavyat-nachaloto-na-nova-zelena-initsiativa.html


С посланието "Благодаря ти" търговският център дава началото на своята зелена 

инициатива и отправя признателността си към клиенти и посетители за усилията, 

положени в посока подобряване на околната среда, като говори от името на 

града, гората и водата. 

 

Сред първите, които се припознаха в мисията на Сердика Център, е Деси 

Стоянова, която се превърна в посланик на кампанията Nature of Gratitude. 

 

"Мисля, че все повече хора осъзнават, че трябва да променим начина си на живот 

и навиците си, така че да спрем да пилеем ресурси и да ограничим вредата, 

която нанасяме на природата. Всички зависим от нея", сподели тя по случай 

старта на кампанията в Сердика Център. 

 

В ролята си на социално-отговорна компания, осъзнаваща ролята си за 

опазването на околната среда, Сердика Център непрестанно търси начини да 

прави дейностите си по-устойчиви. 

 

Още със сертифицирането си за зелена сграда през 2010 г., търговският център 

стартира своят път към по-зелено бъдеще, който успява да надгражда с всяка 

изминала година, благодарение и на своите посетители и клиенти. 

 

Само за изминалите 12 месеца, Сердика Център успява да спести 

електроенергия колкото реалното потребление на близо 1000 средни 

четиричленни домакинства за цяла година, благодарение на подмяна на 

осветлението с LED и подобряване на BMS системата. 

 

Именно зелената енергия, която се налага все повече в бизнеса, намира своето 

приложение и тук, като над 50% от електроенергията в търговския център е от 100% 

възобновяеми енергийни източници. 

 

Под шапката на Nature of Gratitude, Сердика Център имплементира редица 

зелени политики и технологии, които спомагат за подобряването на околната 

среда. 

 

В търговския център са поставени кошчета за разделно събиране, а 

благодарение на последващото им ръчно селектиране, за 2021 година са 

рециклирани над 180 тона пластмаса, хартия, стъкло. Почти две трети от боклука, 

който ние хората генерираме, са хранителни отпадъци и за съжаление, те най-

често попадат на градските сметища. 

 

Затова, съвсем скоро в Сердика Център ще заработи машина за компостиране, 

която ще преработва всички органични отпадъци от заведенията за хранене, а 

компостът, произведен от нея, ще бъде използван за облагородяването на 

градини и зелени площи. Съвсем скоро предстои да бъде поставена и преса за 

метални кенчета, с която по-лесно да се събират за последващото им 

рециклиране. 

 

Сердика Център стимулира и алтернативните методи на придвижване, 

обособявайки специални места за паркиране на електрически автомобили, 

тротинетки и колелета, с цел облагородяване на градската среда. 

 

Търговският център предприема и редица дейности в посока залесяване, като 

през 2021-ва, съвместно с Гората.бг, помогна за засаждането на 1 милион 

дръвчета, раздавайки 18 хиляди фиданки на територията на мола, а през 2022-та 



ще раздаде двойно повече, защото и новата цел е двойно по-голяма - 2 милиона 

засадени дръвчета. 

 

В посока социални дейности пък, посетителите на Сердика Център събраха 

близо 1 тон капачки и така подкрепиха каузата на "Капачки за бъдеще" за 

закупуването на специализирана линейка за недоносени деца. 

 

С подкрепата на редица социално-отговорни кампании, търговският център дава 

възможност на своите посетители да бъдат по-отговорни както към околната 

среда, така и към обществото, в което живеят. Под знака на #responsiblytogether 

Сердика Център отново приканва всички да се присъединят в каузата за по-

устойчив и природосъобразен живот, а за всяка малка крачка природата ни 

благодари. 

 

Източник: Novini.bg 
 

Заглавие:  Собственик на автоморга осъден на пробация за държане на опасни 

отпадъци в симеоновградско село 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/syd-i-prokuratura/708137 

 

 
 

Текст: Собственик на автоморга в село Свирково, община Симеоновград, е 

признат за виновен от състав на Районния съд в Харманли за държане на опасни 

отпадъци и е наказан с "пробация", съобщиха от прокуратурата, по чийто 

обвинителен акт е образувано делото. 

 

Д.С. (56 г.) държал 30 излезли от употреба автомобили не по установения ред. Той 

не е спазил минимални технически изисквания към площадките за събиране и 

съхраняване на излезлите от употреба моторни превозни средства, а именно да 

са с непропусклива повърхност, да разполагат със съоръжения за събиране на 

разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване, както и с необходимите 

такива за третиране на води. 

 

Обвиняемият е признал вината си. По споразумение, одобрено от съда, на Д.С 

е наложено наказание "пробация" с мерки задължителна регистрация по 

настоящ адрес за срок от шест месеца, както и срещи с пробационен 

служител, допълват от държавното обвинение. 

 

Източник: Труд 
 

Заглавие:  Разкриха мъж и жена, крали цветни метали от заводски склад във 

Велико Търново 

 

Линк:https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%

B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-



%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 

 

 
 

Текст: Криминалисти от Велико Търново задържаха мъж и жена, съпричастни в 

извършването на кражба на медни, бронзови и месингови елементи от 

централен склад на завод в областния град. Сигнал за случая е получен на 7 март 

сутринта. По данни на тъжителя деянието е извършено в периода 2-7 май, чрез 

взломяване на врати. На местопрестъплението е извършен оглед. Подобни 

елементи са намерени в близост до жп гарата, в района на изкуствен надлез 

край р. Янтра.  

 

От проведените до момента действия по разследването, като съпричастни към 

извършеното деяние са задържани 42-годишен мъж от Велико Търново и 37-

годишна жена от с. Беляковец. Двамата известни на полицията, той е и осъждан. 

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното 

досъдебно производство продължава. 

 


