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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: EK провежда за трета поредна година конкурс Европейска награда „Натура 2000“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3769 
 

 
 

Текст: В конкурса могат да участват всички, които имат дейности, свързани с Натура 2000 – местни и 
национални институции и органи, бизнеса, собственици и ползватели на земи, НПО, образователни 
институции и отделни граждани от всичките 28 държави членки  на ЕС.  Заявлението за участие може да 
бъде изпратено до 1 декември 2015 г. 
С наградата „Натура 2000“ се отличават най-добрите постижения в сферата на управлението и 
популяризирането на мрежата и нейните обекти, както и за повишаване осведомеността за Натура 2000 и 
нейните ползи за европейските граждани. Конкурсът се провежда в 5 категории: 

• Природозащитна дейност 
• Социално-икономически ползи  
• Комуникации  
• Съчетаване на интереси  
• Трансгранично сътрудничество 

За първи път се предлага „Награда на европейските граждани“, която  ще бъде дадена на кандидатурата, 
получила най-много номинации чрез открито публично гласуване на уеб-сайта на организаторите.   
Победителите ще бъдат обявени от комисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену 
Вела на специална церемония в Брюксел през май 2016 г. 
На миналогодишното издание на конкурса България взе голямата награда с  проект на Българското 
дружество за защита на птиците за опазването на царския орел,  финансиран по Програма Life + на ЕС. 
Информация за начина на кандидатстване може да намерите на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/ 
За допълнителни идеи от най-добрите кандидатури, подадени през 2014 и 2015 г.,вижте сравнителните 
доклади: https://www.adelphi.de/en/publication/european-natura-2000-award-benchmarking-report 
За конкретни въпроси и предложения, моля да се свържете със Секретариата на наградата „Натура 2000“: 
n2000awards@adelphi.de. 
  
  
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Галерия на открито с творби от скрап в димитровградския парк "Марица" 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1514959 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
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https://www.adelphi.de/en/publication/european-natura-2000-award-benchmarking-report
mailto:n2000awards@adelphi.de.
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Текст: Своеобразна галерия на открито с авангардни творби от скрап бе открита вчера в 
димитровградския парк „Марица“. Скулптурите са дело на шестима студенти от националната 
художествена академия, които участвахав първия по рода си за Димитровград симпозиум под мотото 
„Неща премълчавани, неказани думи“. Той стартира от 5 октомври и финализира днес, като през този 
период студентите работиха в ОП „Благоустрояване”. 
Симпозиумът бе по проект на местната галерия, финансиран от програма „Дебюти” на министерството на 
културата и община Димитровград, подчерта уредникът Антоанета Станчева. Тя представи днес авторите, 
преподавателите им и пластиките, които вече са монтирани в западната алея на парк „Марица”. 
И за шестимата студенти това действително е творчески дебют, а работите им в димитровградската 
паркова алея- първите им монтирани в градска среда творби.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: С модерна техника ще събират и извозват зелените отпадъци в региона 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1514905 
 

  
 

Текст: Два модерни камиона за събиране на зелени отпадъци и 354 контейнера бяха закупени по проект 
„Изграждане на регионална система за управлението на отпадъците в регион Велико Търново”. В рамките 
на Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.” бяха отпуснати близо половин милион лева за 
развитието на екологичната инфраструктура и подобряване на естествената околна среда. Бенефициент 
на проекта е община Велико Търново, а партньори са Елена, Златарица, Горна Оряховица, Лясковец и 
Стражица.  
Закупените контейнери са от тип „бобър” и са изключително разпознаваеми със зеления си цвят и 
наличието на специален стикер, който показва какви отпадъци могат да се изхвърлят там- окосена трева, 
клони, листа, цветя, плевели. Най- много контейнери ще бъдат доставени в община Велико Търново- 152. 
Те ще бъдат разпределени в населените места Дебелец, Килифарево, Ресен, Присово, Самоводене, 
Беляковец, Пчелище. За старата столица не са предвидени такива съоръжения, тъй като отдавна е 
въведена практиката зелените отпадъци от парковете да се събират и извозват разделно. Очаква се 
средно на година количеството разделно събраните зелени отпадъци да възлиза на 4500 тона. 
Те ще бъдат събирани със специални камиони, които ще ги откарват в новоизграденото депо край 
Шереметя, а след това от тях ще бъде правен компост. „Суровината ще бъде висококачествена и може да 
бъде оползотворявана в земеделието и градинарството. Това е продуктът, който всеки е купувал от 
магазините когато си засажда цветя в домовете си. Това ще произвежда регионалната система и ще се 
продава. Затова е важно зелените отпадъци да се събират разделно, за да се произвежда качествен 
компост”, обясни Зорница Кънчева, ръководител на проекта. Тя посочи, че ползите от произвеждането на 
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суровината са значителни, като се започне от намаляване на разходите и се стигне до подобряване 
качеството на живот.  
Новите камиони ще бъдат разпределени във Велико Търново и Горна Оряховица и са с вместимост 16 
кубика. Днес ключовете за тях бяха официално връчени на временните кметове на двете общини 
Снежана Данева и Деница Коева. „Намираме се на финала на една много дълга сага, на един ужасно 
труден проект. Надявам се да има много ползи за всички граждани. Като общ краен резултат целим да 
няма предпоставки за увеличение на такса смет”, каза Снежана Данева.  
На финалната права е и проектът за изграждането на депото край Шереметя. Очаква се след изборите 
официално да бъде прерязана лентата на обекта. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: На 16-ти октомври официално ще бъде открита Претоварната станция за отпадъци край град 
Тервел  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/14/2133759/na-16-ti-oktomvri-ofitsialno-shte-bade-
otkrita-pretovarnata-stantsiya-za-otpadatsi-kray-grad-tervel.html 
 

  
 

Текст: Продължават Дните на отворени врати на Регионалното депо край добричкото село Стожер до 15-
ти октомври. Това съобщи Теодора Петкова, ръководител на обекта, предаде кореспондентът на Радио 
„Фокус“- Варна. Депото е създадено в рамките на проекта на Община град Добрич „Регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич“. То започна работа през месец март тази година. Екипът 
му е от 38 служители и работници, от които 22-ма са от селото, те работят на позиция „сортировачи“. 
Останалите са технически персонал, който всеки ден пътува от Добрич. Депото е с работно време от 8,00 
до 17,00 часа. На този етап то приема отпадъци от три общини в областта – Добрич-град, Добрич-селска и 
Генерал Тошево, а през почивните дни само от Община град Добрич. По проект депото ще обслужва 
всичките осем общини в Добричка област и община Никола Козлево в област Шумен. Сортировачите 
сепарират ръчно подходящите за рециклиране материали - черен, бял и цветен найлон, твърда пластмаса 
и стъкло. Магнити отделят металите. Събраното се балира и продава. Металите и стъклото са практически 
вечни, докато пластмасите се разпределят според вида и се насочват за различно производство - от 
гранулат до щайги и саксии, посочи Теодора Петкова. Тя съобщи, че на 16-ти октомври официално ще 
бъде открита Претоварната станция край град Тервел. Тя заедно с другата, която вече е открита и е 
разположена край град Балчик, ще заработят съвсем скоро. Претоварните станции също са обекти, 
изградени в рамките на проекта, по който водеща е Община град Добрич. След отделянето на 
рециклируемите предмети, на депото се прави и разделяне за два вида компост. Единият е нестандартен 
или органичен. Той се полага в клетката на депото, след което се запръстява. Другият компост е 
растителен и подходящ за продаване. От него вече има първи набор узрял и в момента се правят проби, 
за да се установят показателите му. Практиката в Добрич показва, че все още гражданите нямат културата 
на разделно събиране на отпадъците, смятат специалистите. По думите на Теодора Петкова, за момента 
помещенията в обекта, аерацията, безопасността и работното облекло отговарят на всички норми. Няма 
недостиг и на работна ръка. Дните на отворени врати се провеждат всеки делничен ден в часовете от 
10.00 до 12.30 и от 14.00 до 15.30 часа, като желаещите граждани могат да посетят обекта. Там те ще 
бъдат подробно запознати с действащата технология за сепариране и компостиране на отпадъците. 
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Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер е основния инфраструктурен обект, реализиран по проект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.“. От началото на инициативата „Дни на отворените 
врати“ най-голям интерес е отчетен от страна на училищата в Добрич, като досега отделни класове са 
посетили депото и те са от ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, СОУ „Димитър Талев“, СОУ „Св. Климент 
Охридски“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и др. 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Пловдивчани предават опасни отпадъци по райони 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/634548   
 

  
 

Текст: Кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата започва днес в 
Пловдив. Акцията, организирана от Община Пловдив, ще продължи до 17 октомври. 
Мобилен събирателен пункт ще бъде позициониран по няколко часа във всеки от районите в Пловдив. 
Днес от 10 до 12.45 часа опасни отпадъци ще се събират на паркинга на ул. "Равнища" до параклиса "Св. 
Троица" в район "Западен", а от 13.45 до 16.30 часа - на кръстовището на ул. "Победа" и ул. "Димитър 
Стамболов", в близост до автогара "Север" и магазин "Лидъл" в район "Северен". 
На 16 октомври (петък) събирателният пункт ще е от 10 до 12.45 часа на ул. "Съединение", до ДКЦ V в 
район "Тракия" и от 13.45 до 16.30 часа на ул. "Лев Толстой" 2 в район "Източен". 
В събота (17 октомври) от 10 до 12.45 часа пловдивчани могат да предават опасни отпадъци на 
продължението на бул. "Македония" срещу магазин "Лидъл" в район "Южен" и от 13.45 до 16.30 часа на 
паркинга зад ресторант "Стадиона" в район "Централен". 
Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат в мобилния пункт, са: живак и живаксъдържащи 
уреди (с изключение на луминесцентни лампи); лакове и бояджийски материали; домакински препарати; 
мастила и замърсени опаковки, съдържащи опасни вещества; маслени филтри, спирачни течности и 
антифриз; фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. 
Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток създава риск за здравето на хората, замърсява 
околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, припомнят от Община Пловдив. От 
администраицята призоваха пловдивчани да се възползват от предоставената възможност и да освободят 
домовете си от опасните отпадъци. 
  
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Отново протести срещу сметището 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/18690.html?cid=17   
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Текст: Жителите на пещерското село Капитан Димитриево излизат на нов протест срещу пазарджишкото 
сметище. Той е насрочен за тази събота 17 октомври. Този път хората ще протестират срещу бълващото 
дим, миризми и отрови бунище на главния път на разклона за село Капитан Димитриево. Основната 
причина за новия протест на жителите на Капитан Димитриево и съседните села е бездействието на 
община Пазарджик по един от най-големите екологични проблеми в областта. Хората са възмутени и 
отношението на общинската администрация в областния град. Хората от Капитан Димитриево са 
категорични, че няма да отстъпят от основните си искания. Казваме "стига" на отровите, които дишаме и 
ще се борим докрай, заканиха се още капитандимитриевци. Организаторите от инициативния комитет 
призоваха и хората от околните села да се присъединят към протеста. 
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