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Източник: Haskovo.info 

 

Заглавие:  Хасковски ученици разгледаха фабрика за рециклиране на отпадъци 

в Германия 

 

Линк:https://haskovo.info/165815/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA/ 

 

 
 

Текст: Ученици от хасковската Професионална гимназия по транспорт и 

аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ гостуваха през миналата седмица в 

Политехническо училище в град Кайзерслаутерн, Германия. 

 

Партньори на хасковската гимназия по инициативата „Go Green – възобновяеми 

енергийни източници“ са професионални училища от Германия и Чехия, като от 

всяка държава в срeщата участваха по 8 ученици и 4 учители. 

 

https://haskovo.info/165815/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA/
https://haskovo.info/165815/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA/
https://haskovo.info/165815/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA/
https://haskovo.info/165815/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA/


Целта е учениците да се запознаят с различни видове алтернативни възобновяеми 

източници на енергия и начините на производството им. Всички разгледаха 

немската професионална гимназия и се запознаха с начина на придобиване 

на професионално образование в Германия. Те посетиха компания за 

производство на биогаз и фабрика за рециклиране на отпадъци. Запознаха се 

с културните и исторически забележителности на Кайзерслаутерн. 

 

Една от целите на мобилността бе да се състави проект на аквапонна система. 

Учениците бяха разделени на 5 групи с участници от трите държави и всяка от тях 

защити своя проект. Хасковското училище се представи много добре, тъй като 

аквапониката е предмет на иновативните аграрни технологии, изучавани в ПГТАТ, 

похвалиха се от гимназията. 

 

Очаква се през април всички партньори да посетят Хасково. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  В Севлиево събират подписи срещу строеж на завод край Върбовка 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101616309/v-sevlievo-sabirat-podpisi-sreshtu-stroej-

na-zavod-za-kamenna-vata-s-instalacia-za-gorene-na-otpadaci-krai-varbovka 

 

 
 
Текст: В Севлиево започва събирането на подписи срещу планираното 

строителство на завод за производство на каменна вата с инсталация за горене 

на отпадъци, до павликенското село Върбовка. Така жители на Общината се 

присъединяват към недоволството на граждани от Павликени, Левски, Сухиндол 

и Велико Търново.  

 

Най-напред инициативен комитет „За Павликени“ обедини жителите на 

Общината в протеста им срещу планираната инвестиция до село Върбовка. 

Хората се страхуват от сериозно замърсяване на околната среда и последващи 

вреди за здравето им. Към гражданското недоволство на жители от четири 

общини в района, с подписите си ще се присъединят и севлиевци.  

 

Предложението за изграждане на завод за каменна вата с инсталация за 

изгаряне на 430 000 тона годишно на модифицирано гориво от битови отпадъци 

е на дружество „Петрургия“.  

 

То ще бъде разгледано до края на месеца от екологичен експертен съвет към 

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново.  

 

Проектът вече беше подкрепен, но новият директор на Инспекцията изиска 

повторно разглеждане на доклада за оценка на въздействието на мощностите 

върху околната среда. 

 

Източник: Столица 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101616309/v-sevlievo-sabirat-podpisi-sreshtu-stroej-na-zavod-za-kamenna-vata-s-instalacia-za-gorene-na-otpadaci-krai-varbovka
https://bnr.bg/horizont/post/101616309/v-sevlievo-sabirat-podpisi-sreshtu-stroej-na-zavod-za-kamenna-vata-s-instalacia-za-gorene-na-otpadaci-krai-varbovka


Заглавие:  Столичанин получи акт заради натрупани отпадъци в ж.к. Дианабад 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-izgrev/stolichanin-poluchi-akt-zaradi-natrupani-

otpadatsi-v-zh-k-dianabad 

 

 
 

Текст: Екипи на Столичния инспекторат са съставил акт на нарушител заради 

натрупани отпадъци до бл. 78 в ж.к. Дианабад. При текущ контрол в район 

„Изгрев“ инспекторите попаднали на купища отпадъци, събрани до 

контейнерите за смет. Оказва се, че боклуците са оставени от гражданин, който 

прави ремонт в частен имот. 

 

Нарушението се е случило няколко часа след като съдовете за битови отпадъци, 

както и пространството около тях, са били почистени. Районният инспекторат е 

съставил акт на извършителя и е дал предписание за събиране и извозване на 

боклуците до регламентирано за целта място. Предстои да бъде извършен 

последващ контрол. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие:  Започва кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101616450/zapochva-kampania-za-sabirane-na-

opasni-otpadaci-ot-domakinstvata 

 

 
 

Текст: Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата започва от 

днес във Варна и ще продължи до 19 март, съобщават от дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“ към Община Варна. 

 

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно отпадъци, съдържащи живак 

(живачни термометри, луминесцентни тръби и други), бояджийски материали 

като бои, лакове, политури, разтворители, лепила и разредители, домакински 

препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични 

продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 

 

Отпадъците ще се приемат в мобилни пунктове за безвъзмездно обезвреждане, 

които ще са разположени в определени точки и дати във всеки район. 

 

Днес във Варна ще работят два пункта в район "Приморски". Единият ще е 

разположен на пазар "Чаталджа", паркингът на улица "Цар Асен" с работно 

време от 9.45 до 12.45 часа. 

 

https://bnr.bg/varna/post/101616450/zapochva-kampania-za-sabirane-na-opasni-otpadaci-ot-domakinstvata
https://bnr.bg/varna/post/101616450/zapochva-kampania-za-sabirane-na-opasni-otpadaci-ot-domakinstvata


В часовия диапазон между 13.45 и 17.30 часа ще могат да предават опасните си 

отпадъци и жителите на квартал "Виница". 

 

График за следващите дни: 

 

17.03.2022 г. (четвъртък) - от 09:00 ч. до 12:45 ч. - пазара на ул. „Моряшка“, Район 

"Аспарухово;  от 13:45 ч. до 17:30 ч. - площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, 

Район „Одесос“. 

 

18.03.2022 г. (петък) - от 09:00 ч. до 12:45 ч. - паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ 

срещу бл. 138, Район „Младост“; от 13:45 ч. до 17:30 ч. - паркинга до 

„Супермаркет 5“, срещу блок 302, Район „Владислав Варненчик“. 

 

19.03.2022 г. (събота) - от 09:00 ч. до 14:00 ч. - сградата на Община Варна, до 

бариерата в близост до бул. „Осми приморски полк“.  

 

Източник: Днес 
 

Заглавие:  Арестуваха трима, предали половин тон желязо от жп мотриси 

Престъплението е разкрито от полицаи в Горна Оряховица 

 

Линк: https://www.dnes.bg/crime/2022/03/14/arestuvaha-trima-predali-polovin-ton-

jeliazo-ot-jp-motrisi.523335 

 

 
 

Текст: Полицията в Горна Оряховица задържа в момент на предаване на крадени 

метални елементи трима мъже, съобщиха от Областната дирекция на МВР във 

Велико Търново. 

 

В петък сутринта, при проверка в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в 

железничарския град, са установени трима мъже - на 28, 32 и 56 години, всички 

от Горна Оряховица, в момента на предаване на 540 кг скрап от части от жп 

мотриси. 

 

В хода на извършената проверка е изяснено, че металните елементи са предмет 

на кражба от бившата товарна гара, в землището на Лясковец. 

 

32-годишният мъж е известен на полицията, задържан е за срок до 72 часа. 

 

На 28-годишният е наложена мярка за неоткланине "подписка". 

 

Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 

 

 

 


