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Източник: БНР 

 

Заглавие:  Ученици от Плевен дадоха нов живот на рециклирани материали 

 

Децата настояха да изхвърляме отпадъците разделно 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101618874/uchenici-ot-pleven-dadoha-nov-jivot-

na-reciklirani-materiali 

 

 
 

Текст: Приказни герои, дошли от филми и любими книги оживяха в залите на 

отдел “Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен. Детското 

старание предизвика още по-голямо възхищение, защото костюмите на 

учениците от ОУ „Валери Петров“ са изработени от рециклирани материали. От 

интересни по-интересни и уникални, чрез тях децата още веднъж припомнят на 

всички, че чистотата на природата зависи от всеки. 

Как да опазим околната среда, защо е необходимо да рециклираме 

отпадъците - това е темата на интересния учебен час в Историческия музей, 

проведен от учениците на ОУ „Валери Петров“. 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101618874/uchenici-ot-pleven-dadoha-nov-jivot-na-reciklirani-materiali
https://bnr.bg/horizont/post/101618874/uchenici-ot-pleven-dadoha-nov-jivot-na-reciklirani-materiali


„Инициативата е по повод Световния ден на рециклирането - 18 март. Учениците 

от 2 Б и 3 В изработиха в часовете по технологии и предприемачество макети от 

рециклирани материали, т.е. тоалети и представиха втория живот на 

материалите, които обикновено изхвърляме“, каза за БНР Таня Илиева, 

заместник-директор на ОУ „Валери Петров“. 

Родителите са помогнали на децата да направят приказни костюми като се 

използват само рециклирани материали: 

 

9-годишната Теа заяви: 

 

„Моят костюм е от рециклирани вестници, картон, който е оплетен“. 

 

8-годишната Ема добави: 

 

„Моят костюм е от рециклирани материали като найлонови пликчета, звездички 

и три рози“. 

 

Пламена на 8 години обясни: 

 

„Моят костюм е направен от кухненска хартия, пера“. 

 

Йона на 8 години заяви: 

 

"Костюмът е направен от чували за боклук, фолио, удобен е". 

 

Калоян Иванов: "Моят костюм е от кашони, оцветени и аз съм като бизнесмен". 

 

Даная на 8 години: 

 

"Моят костюм е от торба за боклук и пликове". 

 

Ана Мария: "Представлява чували за боклук, потник и вестници". 

 

Борис: "Моят костюм е направен от чанта, шапка, която е направена от фолио за 

опаковане на някои неща“. 

 

Алекс: "Това е моят робот, който го изработих от картон, фолио, капачки от 

газирани напитки“. 

 

Учениците получиха нови знания, отговаряха и на въпросите на директорът на ОУ 

„Валери Петров“ Ирен Димитрова, какво предложиха на кмета Георг 

Спартански : 

 

„Да изхвърляме отпадъците си разделно“. 

 

"Трябва да осигури много контейнери, за да изхвърляме отпадъците”. 

 

„Ние работим и по Еразъм + на тема – „Нашата земя ,нашата планета“. 

Екологията не ни е далечна като тематика. Работим вече трета година по 

екологични теми и нашите деца са много подготвени за това да бъдат пазители 

на природата“, коментира Ирен Димитрова. 

 

Източник: News.bg 

 



Заглавие:  Apple, iPhone, iOS 15.4 и проблемите с батерията след инсталация 

 

Линк: https://news.bg/mobile/apple-iphone-ios-15-4-i-problemite-s-bateriyata-sled-

instalatsiya.html 

 

 
 
Текст: В началото на седмицата Apple пусна дългоочаквания ъпдейт iOS 15.4, 

който донесе цял куп новости, но и някои проблеми. 
 

В дните след появата на новата версия на операционната система социалните 

мрежи и най-вече Twitter бяха залени от оплаквания на потребители, които са 

инсталирали ъпдейта.  

 

Проблемът, който докладват, е че батерията на iPhone свършва много по-бързо, 

отколкото преди инсталацията. 

 

Явлението се среща при най-различни модели iPhone, включително най-новите и 

напомпани iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.  

 

Според експерти обаче е много възможно това поведение на устройствата да е 

напълно нормално и очаквано, пише Daily Mail. 

 

Те твърдят, че в първите часове и дни след по-голям системен ъпдейт е нормално 

батерията на телефона да свършва по-бързо, тъй като системите и 

приложенията в iPhone се калибрират и обновяват. 

 

Ако нормалната работа на устройството не се възстанови в рамките на няколко 

дни след инсталацията на новия iOS, може би имаме хардуерен проблем, за 

който е добре да потърсим експертно мнение в сервизен център. 

 

Източник: Moreto.net 
 

Заглавие:  Във Варненско откриха разфасовани автомобили в незаконен пункт за 

метали 

 

Линк: https://www.moreto.net/novini.php?n=456213 

 

 
 

Текст: При специализирана операция на територията на Районно управление - 

Провадия по линия „Търговска дейност с черни и цветни метали“ е извършена е 

проверка в частен дом в село Белоградец. Униформените установили, че в 

дворното място на дома, обитаван от 47-годишен местен жител, се намират 



разкомплектовани 5 броя автомобили, престъпление по чл.234б от Наказателния 

кодекс, съобщиха за Moreto.net от полицията. 

 

Сезирана е Районна прокуратура – Провадия. 

 

Констатирано е, че на мястото, където се съхраняват металите няма издаден 

документ по чл. 67 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО /Закон за управление на 

отпадъците/ за извършваната дейност, като площадка за съхраняване и или 

третиране на отпадъци от черни и цветни метали. 

 

Образувана е полицейска преписка и работата по случая продължава. 


