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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева се срещна с директорите на Европейската климатична фондация и 
Европейския институт за енергийни характеристики на сградите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3766 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна днес с Кристофър Улф - 
управляващ директор на Европейската климатична фондация (ECF) и с Оливър Рапф - диерктор на 
Европейския институт за енергийни характеристики на сградите (BPIE). 
Срещата бе във връзка с проекта на BPIE за техническа подкрепа на правителството по Програмата за 
енергийна ефективност. На нея бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Министерство на 
околната среда и водите и  двете организации с оглед енергийната ефективност на сградите и по-доброто 
качество на въздуха в населените места. В разговора участваха експерти от МОСВ и представители на 
двете европейски организации и неправителствения сектор. 
ECF е фондация, която работи в сътрудничество с Европейските институции за разработването на 
европейски  енергийни политики от гледна точка на намаляването на въглеродните емисии. 
BPIE  е водещ европейски институт, който работи политиките в сферата на  политиките за енергийната 
ефективност и конкретно разработва предложения за изграждането на енергийно ефективна  градска 
среда и транспортни системи.   
  
 
Източник: posoki.com 
 

Заглавие: В Червен бряг се радват на обновен екокът 
 

Линк: http://www.posoki.com/v-cherven-bryag-se-radvat-na-obnoven-ekokut/ 
 

 
 

Текст: Успешно е приключил поредният проект на Община Червен бряг - „Почистване, благоустрояване и 
възстановяване на зона за отдих в Червен бряг“. Екологичният проект за изграждане на зона за отдих до 
жк „Победа” е сред 18-те одобрени инициативи на общини, кметства, училища и детски градини в 
Плевенска област, които получиха финансиране по Националната програма “Чиста околна среда 2015” и 
обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс “Обичам природата и аз участвам”. 
 Площадката е разположена между улиците „Дядо Вълко“, „Търговска“ и „Вихрен“, в източната част на 
град Червен бряг. В рамките на проекта са изградени и възстановени алеите, затревени и озеленени с 
нови храсти и дървета, изградена е настилка от каменни плочи на тревна фуга, поставени са пейки, маси 
за пикник и кошчета за отпадъци. На обновената площадка обаче най-много се радват децата, защото там 

http://europeanclimate.org/
http://www.bpie.eu/
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вече се играе безопасно, монтирани са нови люлки и пързалка, има и една тенис маса. Благодарение на 
поставените 5 улични лампи градинката се превърна бързо в любимо място за хората от квартала и през 
късните часове на денонощието, коментираха от местната управа. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Близо 100 килограма капачки от пластмасови бутилки събраха и предадоха за рециклиране 
деца от СОУ "Железник" 
 

Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100612629/blizo-100-kilograma-kapachki-ot-plastmasovi-butilki-
sabraha-i-predadoha-za-reciklirane-deca-ot-sou-jeleznik 
 

  
 

Текст: Близо 100 килограма капачки от пластмасови бутилки събраха и предадоха за рециклиране децата 
от 3-ти „А“ клас на старозагорското СОУ „Железник“. Така те се включиха в националната 
благотворителна кампания „Капачки в действие“.  За какво ще се използват средствата от предадените 
капачки и как малките третокласници успяха да заразят с ентусиазма си цял квартал, чуйте от репортажа 
 
 
Източник: dfbulgaria.org 
 

Заглавие: Зелена“ кампания ще събира хартия за рециклиране на паркингите на МЕТРО Кеш енд Кери 
  
Линк: http://www.dfbulgaria.org/2015/zelena_kampania_subira_hartia_parking_metro/ 
 

  
 

Текст: От 14 до 23 октомври фирми и граждани ще имат възможност да се включат в подкрепената от 
МЕТРО Кеш енд Кери „зелена“ кампания „Не бъди дърво! Спаси дърво!“. 
Тя цели събирането на хартия за рециклиране и финансиране на засаждането на над 5000 дръвчета. 
Инициативата ще се осъществи последователно в седем града, във всеки от който, в рамките на един 
ден,  от 9:30 до 16:30 часа, хартията ще се приема на паркингите на МЕТРО магазините по следния 
график: 
• 14 октомври – МЕТРО Стара Загора, ул. „Хрищян Войвода“ №30 
• 15 октомври – МЕТРО Пловдив 1, бул.“ Санкт Петербург“ №135 
• 16 октомври – МЕТРО София 1, бул. „Цариградско шосе“ -  7-11 км 
• 20 октомври – МЕТРО Русе, бул. „3-ти март“ №60 
• 21 октомври – МЕТРО Велико Търново, бул. „България“ №78 
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• 22 октомври – МЕТРО Бургас, бул. Стефан Стамболов №103 
• 23 октомври – МЕТРО Варна, кв. Владиславово, ул. Западна обиколна 
(Точното местонахождение на магазините вижте тук: https://www.metro.bg/store-locator.) 
Варненската агенция за комуникации Пачуърк спечели второто издание на конкурса „Звездите на МЕТРО“ 
за социално отговорна инициатива на малка компания с този проект и веднага пристъпва към неговата 
реализация. 
Очакванията са компании и граждани да донесат натрупана в офисите, хранилищата и мазетата ненужна 
и забравена хартия в дните определени за събиране в съответния град, а залесяването ще се извърши 
през месец ноември в Русе, Варна и Бургас. 
„Установено е, че 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета. Можем да поискаме да помогнем на 
природата, да оставим пример на идните поколения, да осмислим собственото си съществуваме.“, казват 
организаторите от фирма „Пачуърк“. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Приключва работата по закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци край 
Стралджа 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1185211?PageSpeed=noscript   
 

  
 

Текст: Приключва работата по закриването и рекултивацията  
на депото за битови отпадъци  
край Стралджа Ямбол, 13 октомври   
Приключва работата по закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци край Стралджа, 
съобщават от общинския пресцентър. 
Част от отпадъците са преместени в други депа, теренът е почистен и подготвен за застилане с пръст, 
монтирани са тръбите за отвеждане на отделяните газове от закритото сметище. 
Дейностите по закриването на депото са част от проекта за изграждане на обща система за управление на 
отпадъците в Ямболския регион, финансиран от оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г." и 
трябва да завършат до края на месеца.  
Край Ямбол приключва строителството на първия етап от новото сметище, в което ще се събират 
битовите отпадъци от общините Сливен, Стралджа, Тунджа, Нова Загора и Ямбол.  
 
 
Източник: veliko-tarnovo.net 

Заглавие: Шест общини отчитат напредък в дейностите за устойчиво управление на зелените отпадъци в 
регион Велико Търново 
 

Линк: http://veliko-tarnovo.net/novini/shest-obshtini-ottchitat-napredak-v-deynostite-za-ustoytchivo-
upravlenie-na-zelenite-otpadatsi-v-region-veliko-
tarnovo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+VelikoTarnovoNet+%
28%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%81
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%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE+%D0%A2
%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%29  
  

 

Текст: В изпълнение на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново“ № DIR-5112122-11-79 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” 
община Велико Търново в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 
Стражица и сдружение „За чисти селища” организира доставка на необходимите технически средства за 
въвеждането на схема за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци. Направените 
инвестиции са на стойност от 429442,80 лв. и включват 2 броя специализирани сметоизвозващи 
автомобили и 354 броя подвижни контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1100 л. 
Новата техника ще се използва за улеснение на гражданите, предприятията и общините в провеждането 
на местните политики за устойчиво управление „Сортиране при източника“, „На Вашата врата“ и „Да 
запазим регион Велико Търново красив“. 
С цел получаването на висококачествен компост разделно ще се събират различните видове зелени 
отпадъци – окосена трева, градински клони, цветя, малки клони, листа, плевели. Дейностите за 
изграждане на капацитет за оползотворяването на зелените отпадъци по един модерен и 
екологосъобразен начин ще осигурят ползи за над 170 хиляди жители на Великотърновския регион, 
благодарение на получената подкрепа от Правителството на Република България и Европейския съюз. 
Уважаеми представители на медиите, 
По този повод, партньорите и екипът на проекта, със съдействието на „ФАБЕР ПРИНТ“ ЕООД организират 
публично събитие на тема „Устойчиво управление на зелените отпадъци в регион Велико Търново“, в 
което Ви каним да вземете участие 
на 14 октомври 2015 г. от 14:00 ч. 
Община Велико Търново, Ритуална зала, пл. „Майка България“ № 2 
На събитието ще бъдат представени конкретните резултати от дейностите за осигуряване на ново 
оборудване за разделно събиране на зелени отпадъци в шестте общини – партньори по проекта, както и 
очакваните ползи от местната политика за компостиране и оползотворяване на зелените отпадъци. 
В събитието са поканени да участват представители на общините-партьори, Министерството на околната 
среда и водите, Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, Областната управа във Велико Търново, 
РИОСВ – Велико Търново, фирмите – изпълнители, неправителствени организации и граждани. 
За нас ще бъде чест и удоволствие да уважите това екологично събитие. 
Очакваме Ви! 
 
 
Източник: dobrich24.com 
 

Заглавие: Обществена поръчка за почистване на стойност 5 млн. лв. обяви Община Добрич 
 

Линк: http://dobrich24.com/novina/obshtestvena-porychka-za-pochistvane-na-stoinost-5-mln-lv-obqvi-
obshtina-dobrich/6304   
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Текст: Обществена поръчка с предмет: „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване 
на територията на Община град Добрич”. 
С извършване на дейностите по почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на 
територията на Община град Добрич, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за 
управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия 
на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с отпадъци и 
образуване на нерегламентирани сметища. 
Дейностите по почистване включват: 
1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади; 2. Механизирано метене на тротоари, 
пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване; 3. Ръчно метене на тротоари, регули 
на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.; 4. Почистване на прораснала трева и 
дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване; 5. Уборка 
на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки други места за обществено ползване; 
6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, 
пясък, пръст, треви и др.; 7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно 
обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.; 8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, 
тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено 
ползване; 9. Оросяване на улици и площади; 10. Почистване на хоризонталните линейни отоци; 11. 
Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени 
по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране; 12. Почистване на 
пътни принадлежности: - пътни знаци; - пътеуказателни табели; - предпазни тръбно-решетъчни парапети 
и еластични предпазни огради /мантинели/ и др. 13. Почистване на рекламни и агитационни материали; 
14. Почистване на графити; 15. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в 
домакинствата; 16. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон; 17. Събиране и 
транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др. 
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 
23.11.2015 г.  Час: 17:00 
Стойност, без да се включва ДДС 
5 000 000 BGN 
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение 
Завършване 31.12.2019 г. 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Хванаха крадец на медни и алуминиеви съдове 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/hvanaha-kradets-na-medni-i-aluminievi-sadove-/#.Vh4JH_7ovcs   



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

  

 

Текст: Полицията сгащи крадец на медни и алуминиеви съдове от врачанското село Баурене, съобщиха 
от областната дирекция на МВР.  
В дните между 4 и 8 октомври са били задигнати меден котел с вместимост 100 литра, алуминиеви 
съдове и медни кабели от селото.  
След проведено разследване униформените са разкрили, че извършителя на кражбата е 18-годишният 
врачанин Д.В. 
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