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Източник: mc.government.bg 
 
Заглавие: ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА, НА КОЯТО 
БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НАД ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ 
Линк: http://mc.government.bg/newsn.php?n=3941&i=1  

 
Текст: Днес, 13.11.2013г., замeстник-министърът на културата Велислава Кръстева се срещна с Тодор 
Чобанов, зам.- кмет на гр. София. На работната среща присъстваха и Борислав Малинов - председател на 
Българската Асоциация за рециклиране (БАР), както и представители на Главна дирекция „Национална 
полиция” - МВР.  
   В хода на разговора бяха обсъдени възможностите и необходимостта от съвместни действия и 
мероприятия между отделните институции и организации, за да не бъдат допускани бъдещи 
посегателства върху историческите паметници.  
   Участниците в срещата, която се проведе в Министерството на културата, апелираха и към гражданите 
за по-голяма отговорност от тяхна страна при идентифицирането и третирането на метални отпадъци, 
като се обединиха около идеята за скорошно провеждане на нова обща работна среща с цел 
обединяване на усилията за контрол на посегателствата върху културното наследство на България, както и 
начините за предотвратяването им. 
  
 Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова ще открие Международна конференция “EUROPE- INBO 2013”  

Събитието ще се проведе в град Пловдив от 14 до 16 ноември 2013 г. 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2290     
 

 
Текст: Министър Искра Михайлова ще открие единадесетата Международна конференция “EUROPE- INBO 
2013” на мрежата на басейновите организации в Европа на тема „Прилагане на Рамковата директива по 
водите“. Гост на събитието ще бъде и заместник-министърът на околната среда и водите Атанас 
Костадинов. 
Откриването на тридневния форум е на 14 октомври 2013 г., от 9.30 часа  в парк - хотел „Империал„ , град 
Пловдив. 
Организатори на конференцията са Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район с център Пловдив, Европейската мрежа на басейновите организации (EUROPE-
INBO). В конференцията ще вземат участие български и чуждестранни експерти, представители на 
Международния офис по водите, Международната мрежа на басейновите организации (INBO), Мрежата 
на басейновите организации от Централна и Източна Европа (CEENBO), водещи експерти по въпросите на 
мониторинга на водите и на управлението на водите от страните-членки на ЕС, Азия и Африка. 
Форумът ще предостави възможност  за обмяна на опит в прилагането на европейското законодателство 
и по прилаганите стратегии и практики за подобряване състоянието на водите. 
Конференцията EURO INBO 2013  е организирана в съответствие с „Плана за опазване на водите на 
Европа” (“Blueprint to safeguard Europe's Waters”), изготвен от ЕК миналата година. В работната програма 

http://mc.government.bg/newsn.php?n=3941&i=1
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2290
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са включени пет тематични панела, свързани с актуални теми по прилагане на европейската Рамкова 
директива по водите. 
Паралелно с конференцията, ще се проведе и среща на представители на младежките водни парламенти 
на България и Франция,. Предстои да бъде  подписано споразумение за  сътрудничество между двете 
младежки сдружения. 
Пресконференция е предвидена за 10.30 часа, веднага след официалното откриване на конференцията. 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Искра Михайлова: България трябва да прави обществени поръчки по прозрачен начин и да 

спазва правилата  

МОСВ ще сезира прокуратурата заради проект за ветропарк в КалиакраЛинк: 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2289  

  

Текст: По отношение на изоставането на усвояване на евросредства и възможността България да бъде 

наказана, министър Михайлова разясни в предаването „Гореща точка“ на ТВ 7 днес, че става въпрос за 

дълга процедура, която се точи от 2011 до февруари 2013 година. Тогава за последен път българските 

власти в лицето на министъра по еврофондовете, ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна 

среда“ и ръководителя на одита на средствата от ЕС са дали неадекватен отговор на ЕК. „Очевидно е, че 

има сериозно подценяване на ситуацията“, коментира още по темата министър Михайлова. “Виждам, 

нещо което е много смущаващо, че част от екипите, които работят по проблеми на структурните фондове 

в България имат самочувствието на самостоятелни екипи, независими от централната изпълнителна 

власт“, каза още Искра Михайлова. 

Тя отбеляза още, че „одитите на Сметната палата на ЕС са рутинни и са нормална практика и ако България 

е правила системни грешки от рода на Перник, Белослав и Хисаря, има вероятност да ни наложат 

наказание в много сериозни размери.” 

“Става дума затова, че България трябва да прави обществени поръчки по прозрачен начин и да спазва 

правилата“, каза още министър Михайлова. 

По отношение на оползотворяването на отпадъците министърът коментира: „Aко погледнете 

статистиката на Европейската агенция за опазване на околната среда, България е на последно място по 

оползотворяване на отпадъка. Това е изоставане с огромно значение и налага на общините да правят 

непрекъснато инвестиции в изграждането на депа, трупаме много отпадъци, вместо да 

оползотворяваме.“ 

Министър Искра Михайлова обяви, че се подготвя сигнал до прокуратурата във връзка с решение от 

РИОСВ-Варна на Министерството на околната среда и водите за издаване на разрешение за строителство 

на нов ветрогенераторен  парк  в защитена местност Калиакра при положение, че България  от години е в 

наказателна процедура. 

Източник: greentech.bg 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2289
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Заглавие: Студент създаде машина за „локални центрове за рециклиране 

Линк: http://www.greentech.bg/?p=47522  

    

Текст:  Един студент от Академията по дизайн в Айндховен – Дейв Хакенс – е конструирал система за 

рециклиране на пластмаса и е решил да направи чертежите на машините свободно достъпни онлайн.  

Проектът „безценната пластмаса“ на Хакенс е набор от прости машини за рециклиране на пластмаса, 

които полагат основата за създаването на нови продукти на местно ниво.  Студентът казва, че идеята за 

проекта му хрумнала, след като посетил компании за производство на пластмаса и открил, че те са много 

склонни да използват рециклирана пластмаса.   „Ние рециклираме само 10% [от пластмасовите 

отпадъци“, казва Хакенс. „Чудех се защо ние рециклираме толкова малко, затова реших да изследвам 

въпроса. Отидох при всички тези фирми и разбрах, че те наистина не искат да използват рециклирана 

пластмаса. Затова реших да направя мои собствени инструменти , така че може да се работи с 

рециклирана пластмаса на местно ниво“.  Машините за „безценната пластмаса“ включват пластмасова 

шредер, екструдер, инжекционна леярна машина и въртяща леярна машина. Хакенс ги е създал чрез 

използването на комбинация от компоненти, които са нови и поръчани за целта, и регенерирани части, 

които намерил в склад за скрап.  „Направих тези машини така, че да са базирани на индустриалните 

стандарти“, казва студентът. „Но всички те са много прости, така че може да се използват за 

произвеждане на местно ниво. Като занаятчия всеки може да започне да работи с пластмаса“.  Хакенс е 

проектирал и гама от продукти, използвайки машините, кошче за боклук, нашравено чрез въртящо 

моделиране, и пластмасова лампа.  Въпреки това Хакенс казва, че машините могат да се използват за 

много по-широка гама от продукти. „Можете да направите каквото си поискате. Всеки може да използва 

машините, за да направи каквото си иска и да създаде свое собствено производство“.  И така, 

„безценната пластмаса“ е проект с отворен код и Хакенс се надява други дизайнери да адаптират и 

подобряват машините му с течение на времето.  „Разработих тези машини и ги споделям в интернет. 

Хората могат да ги правят, дори на другия край на света, и да ми изпратят обратна връзка, и дори да ми 

кажат, „ей, човече, можеш да направиш това по-добре“. Накрая те ще имат набор от машини и могат да 

си направят локален център за рециклиране.” 

Източник: bds-bg.org 

Заглавие:  Създаване на нов БИС/ТК в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти 

Линк: http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_900.html    

 

http://www.greentech.bg/?p=47522
http://www.greentech.bg/?p=47522
http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_900.html
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Текст:  На база на постъпило предложение от Българската асоциация по рециклиране за създаване на нов 

технически комитет (ТК) в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти и във връзка 

със Закона за управление на отпадъците на 18 ноември 2013 г. от 14,00 ч. в зала 2 на Българския институт 

за стандартизация ще се проведе учредително събрание при следния дневен ред: 

Представяне на участниците 

1. Запознаване с Правилата за работа по национална стандартизация 
2. Определяне наименованието и областта на действие на ТК 
3. Избор на председател на новия технически комитет 
4. Разглеждане и приемане на бизнес-план 
5. Разглеждане и приемане на работната програма на техническия комитет за 2014 г. 
6. Определяне на целеви работни групи 
7. Други въпроси. 

Източник: technews.bg 

Заглавие: САЩ обявиха 15 ноември за ден на рециклирането 

Линк: http://technews.bg/article-63439.html 

 
Текст:  Около 2 килограма боклук генерира дневно средният американец  . Само 35% от отпадъците, 
генерирани ежегодно в САЩ, се рециклиратСдружението с нестопанска цел „Keep America Beautiful” и 
неговите партньори се подготвят за един много специален празник – „Ден на рециклирането”, планиран 
тази година за 15 ноември.Целта на кампанията е ясна. „Keep America Beautiful” иска да убеди хората в 
САЩ да се откажат от изхвърлянето на ненужните вещи в полза на рециклирането им. Образователните 
програми се провеждат в цялата страна и информират американците за това какви материали могат да се 
рециклират.  По данни на Digital Journal, само 35% от отпадъците, генерирани ежегодно в САЩ, се 
рециклират. Средният американец произвежда около 2 кг боклук дневно.Зелените организации се 
опитват всячески да повишат нивото на рециклиране. Предвидени са и поощрения за хората, които 
вземат присърце грижата за околната среда – те могат да спечелят пейка, изработена от рециклиран 
материал. 
 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Износ на скрап от Русия 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8/        

 

Текст: Москва: Правителството на Русия коригира износните мита  от 15% на 12,5% 
за  ноември.Страната променя  износните мита в основните пристанища като Владивосток и Находка. За 

http://technews.bg/article-63439.html
http://americarecyclesday.org/
http://scrap-bg.com/8752/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8/
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скрап цена около $ 300/ton, износното  мито ще се понижи до US $ 37.5/ton от US $ 
45/ton.Междувременно, Русия ще продължи да намалява износните мита на скрап с 2.5% на година, 
до  2014. Въз основа на графика , износно мито на скрап ще бъде на 10% през 2014 г., 7,5% през 2015 г. и 
5% през 2016 г. 

Източник: e-79.com 

Заглавие: Подизпълнител на „Актор“ краде желязо от АМ „Струма“ 

Здравината на построените колони и мостове е под въпрос 

Линк: http://www.e-79.com/news-69009.html  

 

Текст: Четиридесет и пет годишният грък Саввас Диконстантинидис, собственик на фирма „Петрич метал“ 
ЕООД, е задържан със заповед за 24 часа на началника на РУП-Петрич Стоян Стойчев за кражба на 
метални заготовки за строителството на автомагистрала „Струма“, пише вестник „Струма“ в днешния си 
брой.  Завчера петричката полиция по сигнал на гръцката фирма строител на магистралата "Актор" 
проведе акция по издирването на откраднати метали. В пункта за скрап, собственост на рома Сергей 
Соколов, полицаите откриха голямо количество метал от магистралата. По-нататъшното полицейско 
разследване установило съпричастността на гърка, собственик на "Петрич метал", към кражбата на 
желязото.  Представители на "Актор" "разпознали" желязото и присъствали на измерването му. Оказало 
се, че откраднатите метални заготовки тежат 1980 килограма. Диконстантинидис си признал, че миналия 
петък се възползвал от отсъствието на представители на "Актор" и предал желязото в пункта на Соколов, 
като получил за него 980 лева.  Скандалното е, че фирмата на Диконстантинидис е подизпълнител на 
"Актор" в строителството на магистралата. Базата на "Петрич метал" се намира в промишлената зона под 
ромската махала  на Петрич. Разстоянието от тази база до пункта за скрап на Соколов е по-малко от 500 
метра. "Петрич метал" изготвя метални заготовки, които се използват при строителството на мостове, 
парапети, колони  и други бетонови елементи на АМ "Струма". През последната година  от "Петрич 
метал" многократно сигнализираха в полицията за кражби на тонове желязо от базата на фирмата. 
Любопитното е, че кражбите ставаха обикновено в празнични дни и прел уикендите. 0-казва се обаче, че 
сигналите за кражби са били параван "Петрич метал" е била некоректна към партньора си "Актор" като е 
предавала чисто нови метални заготовки на скрап ощетявайки средствата за строителството на Лот 4. 
Освен кражбата на европейски средства, възниква и въпросът за качеството и здравината на изготвените 
от "Петрич метал" заготовки и построените с тях мостове и колони. Този въпрос би трябвало сериозно да 
се провери от надзорника, Министерството на регионалното развитие, Агенция "Пътна инфраструктура" и 
прокуратурата, тъй като става дума за безопасността на пътниците, които ще пътуват по магистралата. Не 
е изключено заради хаоса при строителството АМ "Струма" да се превърне във втори Дунав мост, който 
малко след откриването се разбра, че е опасен.  Разследването на полицията продължава. Според една 
от версиите през последните месеци от строителството на автомагистралата са откраднати над 200 тона 
желязо. Полицията разследва има ли Диконстантинидис пръст в изчезването на това огромно количество 
строително желязо. 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Депото за твърди битови отпадъци ще бъде готово до края на 2014 г. 

http://www.e-79.com/news-69009.html
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1173358  

 

Текст: В Община Габрово се състоя поредното заседание на Надзорната комисия, сформирана с цел 
осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на проект „Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Габрово”, реализиран по ОП „Околна среда“. На заседанието 
присъстваха кметовете на общините Габрово и Трявна – Таня Христова и инж. Драгомир Николов, зам. 
областният управител Кенан Ашиков, членовете на комисията, сред които представители на 
институциите, екипът за реализиране на проекта и представители на строителния надзор по проекта. 
Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи пред Надзорната комисия напредъка по 
дейностите в проекта, като основен акцент бе поставен на строителните работи. Към момента е 
завършено изграждане на площадката за сепариране на отпадъци; почти завършено изграждане на 
площадката за компостиране; изградени са експлоатационните и контролни пътища; реализирани са 
съществени изкопни работи по клетката за депониране на отпадъци; почти финализирано е изграждането 
на външно довеждащо  водоснабдяване  и  електрозахранване на обекта; финализиране на работата по 
административната сграда, гараж и работилница; завършен е напорен резервоар за нуждите за 
водоснабдяването на обекта; изградена е постоянната ограда на депото с изключение на малки отсечки, 
необходими за по-лесен достъп до участъцитие на моментното строителство. Предвид настъпващата 
зимна метеорологична обстановка строителните работи ще се концентрират предимно в 
административната сграда и обслужващите помещения, площадката за компостиране, както и в 
участъците за довършване на експлоатационните пътища и ретензионния резервоар. Към момента темпа 
на строителството е такъв, че сроковете по графика ще бъдат спазени и до края на 2014-а година Габрово 
и Трявна ще имат нова регионална система за управление на отпадъците. На заседанието стана ясно, че е 
проведена процедура по ЗОП и са избрани изпълнители за доставка на машини и съоръжения за новото 
депо, за видеонаблюдение и офис оборудване на администранитвната сграда, за доставка и монтаж на 
пречиствателна станция за отделяния от отпадъците инфилтрат и за доставка и монтаж на електронна 
везна за отчитане количествата отпадък, постъпващ на депото. Предстои повторно да бъде обявена 
процедура за доставка и монтаж на система за улавяне на депонийния газ, тъй като при първото 
обявяване нямаше заинтересовани участници. Пред Надзорната комисия бяха представени и 
реализираните до момента публични събития, които са част от дейностите по публичността на проекта. В 
момента тече кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“, която обхваща всички детски и учебни 
заведения в Габрово. В първият етап на кампанията децата събраха над 5 тона хартия, като най-активните 
получиха специални награди. Инициативата продължава със събиране на пластмаса през ноември и 
събиране на метални отпадъци през декември. Последният етап, „Не изхвърлям с ръце – дарявам от 
сърце“ е благотворителна кауза, в която деца и ученици ще подарят ненужните си, но запазени играчки, 
книги и спортни пособия на свои нуждаещи се връстници. По време на кампанията се организират и 
открити уроци, в които представители от екипа, реализиращ проекта, разказват и показват на младите 
габровци защо, как и какво може да се рециклира, какво е компостирането и как разделното събиране на 
отпадъци ще пощади природата. По мерките за публичност е предвидено и разгръщане на кампаниите за 
информиране на населението. Финалът на заседанието бе поставен на работния терен на обекта. По 
желание на  кметовете на двете общини, Таня Христова и инж. Драгомир Николов, беше направен обход 
на строителната площадка, за да се запознаят в детайли с напредъка по проекта. 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Йорданка Фандъкова: Инсталацията за преработка на биологични отпадъци на площадката 
„Хан Богров” ще заработи в началото на следващата година 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1173358
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/11/13/1847775/yordanka-fandakova-instalatsiyata-za-
prerabotka-na-biologichni-otpadatsi-na-ploshtadkata-han-bogrov-shte-zaraboti-v-nachaloto-na-sledvashtata-
godina.html  

 

Текст:  Инсталацията за преработка на биологични отпадъци на площадката „Хан Богров” ще заработи в 
началото на следващата година. Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при 
инспекцията на инсталацията за комполсиране на отпадъци на площадката „Хан Богров”, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. „Намираме се при двете инсталации за преработка на биологични 
отпадъци – хранителни и зелени отпадъци. В момента строителните дейности са напълно завършени, 
извършват се студени проби. Тук съм заедно с г-н Мендмес от Европейската комисия, с когото 
проведохме разговори по развитието на всички проекти на София. Той изяви желание да види финала на 
първия етап на изграждането на завода за отпадъци”, обясни Фандъкова.  
Тя заяви, че в общия интегриран проект за отпадъците на София влизат различни на вид инсталации, 
както и проектът за разделно събиране на отпадъците. „В момента изпълняваме пилотния проект в 
„Кремиковци” и „Овча купел”. Първите месеци дават обнадеждаващи резултати. Пред подписване на 
договори сме за останалите райони. Когато направим добри договори, гарантиращи качественото 
разделно събиране на отпадъци и разделното извозване на отпадъците, а не както беше преди – хората 
ги събират разделно, но след това фирмите ги събират заедно и се губи смисълът, шансът е огромен”, 
посочи кметът. По думите на Йорданка Фаандъкова инвестицията, която общината прави в момента за 
обработка на софийските отпадъци, е изключително важна. 

Източник: 3e-news.net 

Заглавие: Пак обжалват търга за завода за отпадъци в София 

Ако ВАС реши да поднови делото, общината няма да подпише договора с изпълнителя през ноември 
и ще изгуби 193 млн. лв. от ЕС 

Линк: http://3e-
news.net/show/38597_pak%20objalvat%20tyrga%20za%20zavoda%20za%20otpadyci%20v%20sofiya_bg/ 

 

Текст: Столична община отново е заплашена да изгуби еврофинансирането за изграждането на завода за 
отпадъци в София в размер на 193 млн. лв. Българо-италианският консорциум "Станилов-Данеко", който 
не спечели търга за изпълнител, обжалва отново избора на общината на гръцкото обединение "Актор-
Хелектор", но този път направо пред Върховния административен съд (ВАС).   Това съобщи зам.-кметът на 
София по екология Мария Бояджийска пред "Медиапуул". Информацията обаче била неофициална, тъй 
като ВАС още не е уведомил официално Столична община.  Първия път "Станилов Данеко" подаде жалба 
в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която разпореди в тяхна полза. "Актор Хелектор" обаче 
също обжалва решението на КЗК пред тричленен състав на ВАС и на свой ред спечели делото. Решенията 
на ВАС са окончателни и не подлежат на следващи обжалвания. Това даде възможност на кмета на София 

http://www.focus-news.net/news/2013/11/13/1847775/yordanka-fandakova-instalatsiyata-za-prerabotka-na-biologichni-otpadatsi-na-ploshtadkata-han-bogrov-shte-zaraboti-v-nachaloto-na-sledvashtata-godina.html
http://www.focus-news.net/news/2013/11/13/1847775/yordanka-fandakova-instalatsiyata-za-prerabotka-na-biologichni-otpadatsi-na-ploshtadkata-han-bogrov-shte-zaraboti-v-nachaloto-na-sledvashtata-godina.html
http://www.focus-news.net/news/2013/11/13/1847775/yordanka-fandakova-instalatsiyata-za-prerabotka-na-biologichni-otpadatsi-na-ploshtadkata-han-bogrov-shte-zaraboti-v-nachaloto-na-sledvashtata-godina.html
http://3e-news.net/show/38597_pak%20objalvat%20tyrga%20za%20zavoda%20za%20otpadyci%20v%20sofiya_bg/
http://3e-news.net/show/38597_pak%20objalvat%20tyrga%20za%20zavoda%20za%20otpadyci%20v%20sofiya_bg/
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Йорданка Фандъкова да си отдъхне, че общината няма да изагуби европейските пари по проекта. Сега 
отново се задава опасността това да се случи, ако поради съдебни пречки не бъде подписан договора с 
изпълнителя по проекта до края на 2013 г. Тогава е крайният срок за сключване на контракта, а в срок от 
19 месеца заводът трябва да бъде изграден.  Междувременно подписването на контракта между 
общината и "Актор-Хелектор" бе насрочено за края на ноември, а строителството трябваше да започне 
след няколко месеца. Изграждането на завода за отпадъци с пари от ЕС обаче отново ще бъде осуетено, 
ако ВАС все пак реши да насрочи ново дело. Тази правна процедура е възможна, тъй като 
жалбоподателят е различен, независимо, че става въпрос за същия случай. ВАС все още не е решил дали 
да образува дело по искането на "Станилов Данеко".   Административно-процесуалният кодекс дава 
право да се иска отмяна на влязло в сила съдебно решение при наличието на шест хипотези. За сега не е 
ясно на какво основание е новата жалба на класирания на второ място кандидат.   Докато чака 
развръзката общината подготвя договора, а утре избраната за изпълнител компания трябва да представи 
внесена банкова гаранция от 5 млн. лв. Междувременно общината построи депото за отпадъци и то вече 
е в експлоатация. Напълно е завършена и компостиращата инсталация за биоотпадъци в Хан Богров, 
която в момента се тества и от януари също ще бъде пусната в експлоатация.  

Източник: smolyan.bg 

Заглавие: Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

Линк: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2111 

 

Текст: Въведение в ЕСНО - Европейската седмица за намаляване на отпадъците.  Идеята на Европейската 
седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО - EWWR) е да популяризира концепцията за 
предотвратяване на генерирането на отпадъци през цялата една седмица, чрез координиране на 
дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени от различни участници (публични 
институции или местни власти, асоциации и НПО и европейски мрежи, бизнеса / индустрията/, учебни 
заведения и др.), насочени към различни целеви аудитории ( широката общественост, служители, 
ученици и др.). 
Преди всичко, ЕСНО има за цел да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на 
отпадъци в цяла Европа, да се повиши информираността отноно стратегията и политиките за за 
предварително предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави-членки, да се 
превърне концепцията за намаляване на отпадъците в реалност; да подтикне и мотивира възможно най-
много хора да предприемат действия, чрез практическа информация за действия и поведенчески 
промени, които ще доведат до промяна, да покаже на прякото въздействие на консумацията върху 
климатичните промени и околната среда, и накрая да се подчертаят връзките между намаляване на 
отпадъците и устойчивото развитие.  Организаторите:  Организаторите на на ЕСНО действат като 
промотъри и координатори на ЕСНО, регистрират предвидените и изпълнени действия, осъществяват 
наблюдение и оценка на действията и да отговорят на евентуални искания, направени от разработчиците. 
Тези организатори играят съществена роля в гладкото протичане на процесите на 
планиране,подготовката и изпълнението на проектите.  Разработчици на проекти:  Много участници имат 
някаква роля или функция за подпомагане информираността на хората за предотвратяване образуването 
на отпадъци. Тези участници могат да се включат както с ежедневните си дейности, така и по един по-
видим начин по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, и като "разработчици" да 
предложат местни дейности за повишаване на осведомеността. 

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/2111

