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Източник:  blitz.bg 
 
Заглавие:   Сагата със завода за боклука на София свършва до месец 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Сагата със завода за боклук на София ще бъде решена до месец, когато се очаква Върховният 
административен съд да се произнесе относно отменения избор на строител от Комисията за защита на 
конкуренцията. Това стана ясно след днешното заседание по делото.  
Победител в търга за завода е гръцкото обединение "Актор-Хелектор", но КЗК отмени избора и го върна 
във фазата на разглеждане на офертите. 
Компанията е сезирала ЕК за решението на КЗК, а заедно със Столична община го обжалва пред ВАС. На 
заседанието във ВАС прокуратурата определи решението на КЗК за неправилно и сметна жалбите на 
"Актор-Хелектор" и Столична община за основателни. 
Според две от другите компании, участвали в търга – "ВСМ-СПХ" и "Станилов-Данеко", победителят 
"Актор-Хелектор" няма нужния опит да изгради завода боклук. 
От "Актор-Хелектор" обаче посочват, че са построили няколко такива завода за отпадъци – един в Кипър и 
два в Германия, а в момента изграждат други в Хърватия и Санкт Петербург в Русия. Ако ВАС потвърди 
решението на КЗК, тръжната комисия ще оцени отново кандидатите и ще излезе с решение до един 
месец. 
Заводът за боклук е част от цялостната система за обезвреждане на софийските отпадъци на стойност 346 
млн. лв. От тях 84,26% са безвъзмездната помощ от ЕС, а останалите - финансиране от Столична община. 
Другите два компонента на системата са депото в местността "Садината", което вече е построено, и 
компостиращата инсталация в Хан Богров, която трябва да е готова до края на годината. 
 
Източник:  krakra.tv 
 
Заглавие:   Перник може да се превърне в един от големите центрове за преработка на електронни и 
илектрически отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 

http://www.blitz.bg/news/article/223111
http://krakra.tv/pernik-mozhe-da-se-prevrne-v-edin-ot-golemite-centrove-za-prerabotka-na-elektronni-i-elektricheski-otpadci/
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Текст: 
 
Това каза в предаването „Нещата от живота“ професор Владко Панайотов, евродепутат от Групата на 
Алианса на либералите и демократите за Европа. Професор Панайотов е единственият представител на 
Европарламента, който има офис в Перник. Той бе избран за Евродепутат на 2013 година в ресор „Околна 
среда“. 
Професор Панайотов е основен вносител на законопроект за подмяна на никелово-кадмиевите батерии с 
литиево-йонни в рамките на Европейския съюз. В случая е търсен необходимият компромис – да бъде 
отчетено вредното въздействие на кадмия и живака върху околната среда, да се има предвид и 
социалният ефект от загубата на работни места и да се даде възможност на индустрията да въведе нови 
мощности и технологии. В тази връзка се отваря пазарна ниша за нови производства в България, 
включително в Перник. Офисът на професор Панайотов има установено сътрудничество с две пернишки 
професионални гимназии – по металургия и икономика. Много ученици от Перник са посетили 
Европарламента и други престижни форуми по негова покана. В студиото на „Нещата от живота“ 
евродепутатът сподели, че обмисля възможността това партньорство да се задълбочи в интерес на 
младите хора от Перник. Утре професор Панайотов ще присъства на откриването на работилница по 
общометална практика и нов кабинет в Професионална гимназия „Мария Кюри“. 
 
Източник:  vesti.bg 
 
Заглавие:   "Моят зелен град" вдъхновява 19 града през 2013 г. 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Шестото поредно издание на инициативата "Моят зелен град" ще обедини жителите на 19 български 
града с идеята да се погрижат за природата и да направят своето населено място по-чисто и приятно за 
живеене. 
Кампанията се организира от системата на Coca-Cola в България, Българското дружество за защита на 
птиците и ЕКОПАК, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и Столичната община.  
На 28 септември доброволците в инициативата ще обединят усилията си, за да допринесат за по-чиста 
природа в градска среда. Тази година в "Моят зелен град" имат възможност да се включат всички жители 
и гости на София, Банкя, Костинброд, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Шумен, Добрич, Силистра, 
Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен, Русе, Търговище, Велико Търново, Велинград и Габрово.  
Целта на инициативата е да приобщи все по-голям брой хора към опазването на природата и да покаже 
как с малка грижа всеки може да повлияе положително на околната среда. И тази година инициативата 
има образователен фокус.  
Под мотото "Бъди зелен не само за ден" ще отворят врати откритите класни стаи на "Моят зелен град", 
които ще предложат много нови дейности и изненади за участниците.  

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/moiat-zelen-grad-vdyhnoviava-19-grada-prez-2013-g-5994010
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На 28 септември те ще посрещнат не само най-малките еко любители, но и всички възрастни, които искат 
да научат интересни факти за околната среда. Класните стаи ще бъдат посветени на различни екологични 
теми, които ще дадат много практически съвети и зелени идеи на участниците.  
Доброволците ще могат да се включат и в дейности по почистване и облагородяване на своя град и така 
да дадат добър пример на съгражданите си. Организаторите канят всички желаещи да се включат в 
инициативата в своя град, като на място в определения ден ще получат необходимите материали.  
Медийни партньори на инициативата са в. "Труд", в. "24 часа" и новинарският сайт Vesti.bg. 
Инициативата "Моят зелен град" започва през 2008 г. и нейната основна цел е опазването на природата в 
големия град. През 2009 г. чрез почистването на близо 2 км от Перловска река в София бяха спестени 7000 
кг въглероден диоксид.  
През 2010 г. над 500 доброволци се включиха в инициативата и почистиха бреговете на Перловската река 
и езерото в Южния парк в столицата, като по този начин спестиха над 9000 кг въглероден диоксид. През 
2011 г. за първи път инициативата се състоя в три града едновременно и събра над 1000 доброволци.  
През 2012 г. "Моят зелен град" се проведе в София, Банкя и Костинброд и обедини над 1500 доброволци. 
Те събраха разделно 900 чувала отпадъци, боядисаха 150 пейки и детски съоръжения, засадиха над 120 
нови дървета и растения и заедно дадоха своя личен пример за опазването на околната среда. 
 
Източник:  news.plovdiv24.bg 
 
Заглавие:   Организират кампания за разделно събиране на отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Дирекция "Екология и управление на отпадъците уведомява всички жители на община Пловдив, че във 
връзка с организирана кампания за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци 
от: 
- батерии и акумулатори; 
- отработени масла; 
- излезли от употреба гуми 
В специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на: ул. "Лев Толстой" 
№2, на паркинга зад ресторант "Стадиона", на паркинга на ул. "Равнища" до параклиса "Св. Троица", на 
продължението на бул. "Македония" срещу "Лидъл", бул. "Освобождение" срещу пицария Верди, 
източно от бул. "България" №108 подход към ул. "Седянка" западно от "Цар Борис" III Обединител" №22 
на 25 септември 2013 г. и на 07 ноември 2013 г. /от 10.30 часа до 16.00 часа. 
Излезлите от употреба моторни превозни срадства, може да предаватe на фирмата подизпълнител на 
Организацията "Българска рециклираща организация» АД, срещу което ще получите адекватно 
заплащане и съответните документи за дерегистриране на автомобила, на адрес: гр. Пловдив, община 

http://news.plovdiv24.bg/454678.html
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Пловдив, Северна индустриална зона - ІІ част, УПИ VІІ-771, складова и производствена дейност, кв. 6 по 
плана на града. 
 

 


