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15 ЮНИ 2022 г. 

 

                                                 

 

 

 

Източник: Актуално 
 

Заглавие:  Научен фестивал “Младите - за Земята!” обединява две национални 

еко инициативи за ученици 

 

Линк:  https://www.actualno.com/goodnews/nauchen-festival-mladite-za-zemjata-

obedinjava-dve-nacionalni-eko-iniciativi-za-uchenici-news_1767763.html 

 

 
 
Текст: На 19 юни 2022 г. от 11:00 до 16:00 ч. в Биологическия факултет към 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе фестивалът 

“Младите - за Земята!”. Две организации обединиха сили: Сдружение 

“Образование без раници” с инициативата “Стани застъпник за Земята с Кан 

Академия!” и Фондация “Сай Хай” с инициативата “Еко шампиони”. Целта е да 

се повиши информираността и ангажираността на ученици и млади хора в 

България по теми за опазването на биоразнообразието, предотвратяване на 

екологични проблеми и адаптиране към климатичните промени. Входът е 

свободен. Всеки любител на екологията - ученик, учител, родител е добре дошъл.  
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От 11:00 до 12:30 ч. 15 ученически отбора от София, Хасково и Враца ще покажат 

решенията си за справяне с местни екологични проблеми в изпълнение на 

проект “Еко Шампиони”. Научните разработки на учениците включват системи за 

пречистване на питейната вода от уран или микропластмаса, иновативни 

методи за рециклиране на дрехи и пластмаса, решения на проблеми като 

светлинно замърсяване, незаконните сметища, бездомните животни. Учениците 

са предвидили и увлекателни демонстрации, игри и подаръци за публиката. 

Посетителите ще могат да гласуват за избор на отбор - победител. Работата на 

учениците ще бъде оценявана и от експертно жури, както и от представители на 

норвежката организация “Change the world”, един от партньорите в 

инициативата “Еко шампиони”. 

 

От 13:20 до 15:45 ч. “Образование без раници” ще даде възможност на 

посетителите да се запознаят на живо с част от експертите, включили се в 

кампания “Стани застъпник за Земята с Кан Академия!”. Представители на 

“Грийнпийс България”, “Българска Фондация Биоразнообразие”, “Хармоника”, 

преподаватели по биология и други експерти ще разказват за своята професия 

и ще отговарят на въпроси. Целта е да се вдъхновят и информират участниците 

за възможно професионално развитие в сферата на биологията и екологията. В 

края на събитието ще бъдат наградени и победителите от Националното 

състезание по биология и екология с Кан Академия. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие:  Вторични суровини ли са ядрените отпадъци? 

 

Линк:  https://stolica.bg/oshte/globiha-firma-za-izhvarlyane-na-stari-gumi-v-blizost-

do-r-iskar 

 

 
 
Текст: Инспектори съставиха акт за нерегламентирано изхвърляне на излезли от 

употреба автомобилни гуми близо до моста на р. Искър в столичния кв. 

Абдовица. Навременната намеса и наложената санкция на нарушителя е 

благодарение на системния контрол и видеонаблюдението на мястото, 

съобщават от Столичен инспекторат. 

 

След съставяне на акта, изхвърлените над 30 броя стари гуми са били прибрани 

обратно, за да бъдат транспортирани до регламентирано място за 

рециклиране. От инспектората напомнят на гражданите и притежателите на 

излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават само в автосервизите и 

пунктовете, където се извършва смяната на гуми. Търговските обекти 

/автосервизи и пунктове за смяна на гуми / са задължени да имат сключен 

договор с фирма, на която да предават събраните гуми. За неспазване на 

наредбата физическите лица подлежат на административно наказание глоба от 

300 до 1000 лв. Горенето на стари гуми се санкционира с глоба в размер от 2000 

до 5000 лв. За юридически лица, които нерегламентирано изхвърлят и/ или изгарят 
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излезли от употреба гуми, се налага административно наказание в размер от 

1400 до 4000 лв. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: За ден: Събраха 71 тона отпадъци от "Столипиново" 

 

Продължава периодичното почистване на ромския квартал 

 

Линк: https://www.dnes.bg/stranata/2022/06/13/za-den-sybraha-71-tona-otpadyci-

ot-stolipinovo.533267 

 

 
 

Текст: 71тона отпадъци са събрани и извозени при поредната извънредна акция 

за премахването на нерегламентирани сметища в ромския квартал 

"Столипиново" в Пловдив, съобщи директорът на общинско предприятие "Чистота" 

Димитър Георгиев. 

 

По думите му, въпреки проливния дъжд, в събота са работили екипи с три челни 

товарача и седем големи самосвала. Всеки един от камионите направи по два 

курса до депото в Цалапица, каза Георгиев, цитиран от БТА. 

 

Ликвидирани са незаконни сметища на улиците „Елба“, „Сокол“ и „Славия“. На 

предишната акция бяха разчистени камари отпадъци, струпани на улиците 

„Крайна“, „Крайречна“ и „Шумен“, които обаче вече започват да се 

възстановяват, коментира директорът на "Чистота". 

 

По думите му „Столипиново“ е единственият пловдивски квартал, в който всеки 

ден от понеделник до неделя се извършва почистване, включително и с тежка 

техника.  Това се налага, защото много от жителите, които дори са отишли до 

контейнерите, изхвърлят отпадъци не вътре в съдовете за смет, а около тях. 

 

Георгиев допълни, че от предприятието полагат максимални усилия за 

почистването на квартала, с оглед на наближаващите летни горещини и 

възможността от поява на зарази. 

 

 


