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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Обявен е конкурсът „Екообщина“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4163 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите участва в пресконференция за представяне на проекта 
„Екообщина“, организиран от Френското посолство в България. Той е с конкурсен характер и ще отличи 
общините, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне 
на климата. 
Конкурсът е под патронажа на президента на Р България и се осъществява в партньорство с 
Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на водите 
и в управлението на отпадъците, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите и да 
награди онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно 
ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за популяризирането на добри 
практики, които да бъдат последвани и внедрени и от други общини. 
МОСВ има многогодишно успешно сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите с 
Френската република, отбеляза по време на пресконференцията министър Василева. С френска експертна 
подкрепа са реализирани първите Планове за управление на речните басейни в България и е въведена 
системата за управление на водите на басейнов принцип. Инициативата „Екообщина“ продължава и 
надгражда дългогодишното българо-френско партньорство и ще се превърне в традиция за споделяне на 
добри практики между двете страни. Министър Василева изрази задоволство, че стартът на конкурса е на 
22 март –  Световен ден на водата, който през 2016 г. преминава под мотото "По-чиста вода, по-добра 
работа". Вниманието на световната общественост се фокусира върху факта, че почти половината от 
работната ръка по света – 1,5 милиарда души, e заета в сектори, свързани с водите и почти всички 
работни места зависят от водата и такива, които гарантират нейната сигурна доставка, допълни 
министърът. 
Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан представи пред медиите целите, регламента на конкурса, както и 
категориите, в които ще се състезават общините. Всяка от 265-те общини в България търси решение на 
проблемите, с които се сблъскват гражданите, но малко или повече, всички са изправени пред едни и 
същи трудности. Проблемите са глобални, но решенията им са на местно ниво. В същото време не 
съществува форум, на който общините да могат да обменят опит помежду си. Конкурсът „Екообщина“ си 
поставя за цел да предложи място за срещи  и дискусии на всички български общини, за да могат те да 
споделят опит в тази област и да почерпят вдъхновение от опита на колегите си, каза той в обръщението 
си към гостите на събитието. 
Министерството на околната среда и водите партнира в категориите „устойчиво управление на водите“ и 
„устойчиво управление на отпадъците“ (с по две подкатегории – за община с население до 10 000 души и 
с население над 10 000 души). Чрез ОП „Околна среда“ се осигурява четиридневно учебно пътуване във 
Франция през 2017 г. за представители на общините лауреати в двете категории. 
България отделя приоритетно място в политиката си на интегрираното управление на водите, припомни 
Ивелина Василева. Категорията „устойчиво управление на водите“ в конкурса „Екообщина“ отговаря 
изцяло на един от акцентите в интегрираното управление на водите - опазването им в количествен и 
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качествен аспект, включително и ефективното пречистване на формираните отпадъчните води от 
населението и икономиката на страната. 
В областта на управлението на отпадъците, предизвикателството, пред което ще е поставена страната ни 
е повишаването на ресурсната ефективност в производството и стремежа към постигане на кръгова 
икономика, коментира министър Василева. Общините в България имат важна роля при постигане на тези 
цели, тъй като са отговорни за управлението на битовите отпадъци, съгласно Закона за управление на 
отпадъците. И в тази област важен инструмент е ОП „Околна среда“. 
Министър Ивелина Василева отбеляза, че конкурсът е израз на ангажираността с осигуряването на 
конкретни решения за местните власти и за диалог между публичните власти, неправителствени 
организации и бизнеса, и благодари на всички партньори на инициативата „Екообщина“. 
Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg 
 
   
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В МОСВ беше проведено заседание на Националния съвет по биоразнообразие 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4164 
 

 
 

Текст: Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) предлага на  министъра на околната 
среда и водите да върне за преработване проекта на Плана за действие за опазване на червеногушата 
гъска. Това беше решено на днешното заседание на НСБР. Планът следва да бъде преработен и внесен за 
повторно разглеждане. 
Съветът разгледа и заявление за отглеждането на хибриден ивичест костур (Morone saxatilis x Morone 
chrysops) извън условията на затворена рециркулационна система. Взе се решение за забрана пускането 
на този хибрид в яз. “Огоста“, както и в свързаните с него водоеми, заради риск от нарушаване на 
естественото равновесие. 
Членовете на НСБР приеха предложенията за заличаване на защитена зона BG0000607 „Пещера Микре“, 
за увеличаване площта на защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“ и за намаляване на защитена 
зона BG0000526 „Долно Линево“, съответно промяна в границите ѝ. 
Националният съвет по биоразнообразие предлага на министъра на околната среда и водите да отложи 
разглеждането на документацията за новата защитена зона за опазване на дивите птици -„Рила-буфер“, 
за извършване на допълнителни проучвания. Те трябва да бъдат възложени на експерти, които не са 
участвали в изготвянето на сегашното предложението. Допълнителните проучвания трябва да бъдат 
извършени в срок до 2 години. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Всички общини могат да участват в конкурса "Екообщина" 
Той е организиран от МОСВ, МРРБ и Френското посолство у нас 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtestvo/ivelina-vasileva-vsichki-obshtini-mogat-da-uchastvat-v-konkursa-
ekoobshtina-68321.html 
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Текст: "Призовавам всички 265 общини в България да участват в конкурса "Екообщина", каза министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева. " МОСВ си сътрудничи с френски експерти за управление 
на речните басейни у нас. Съвместната инициатива за екологична община надгражда българо-френското 
партньорство", каза тя. Конкурсът ще награди 8 общини 4 категории- управление на водите, устойчиво 
развитие, енергийна ефективност и справяне с отпадъците. 
Министерството партнира за опазване на околната среда с общините в България, а това води и до 
увеличаване на инвестициите, убедена е Василева. "Конкурсът награждава онези местни власи, които 
устойчиво управляват водите и отпадъците си. Осигуряваме от МОСВ учебно пътуване до Франция на 
двама представители от двете общини първенци в тези категории",  разясни министърът.  
Близо милиард и половина души работят в сектор, свързан с водите, по света. Категорията за устойчиво 
управление на водите има за цел опазването им като количество и качество. "По Оперативна програма 
"Околна среда" до 2013 са изпълнени 142 проекта, над 800 хил. жители се ползват подобрени услуги във 
ВиК сектора. Направени са нови ВиК мрежи", каза още министърът. 
Трябва да се осигури чиста вода, намаляване на течовете и загубите на вода, убедена е тя. " Работим и с 
МРРБ за подготовка за прединвестиционни проучвания във ВиК сектора", добави Василева. 
Повишаване на ресурсната ефективност е основна идея при управлението на битовите 
отпадъци.  "Общините са отговорни за битовите отпадъци и "Околна среда" е важен инструмент за това. 
Предвиждаме до 2020 да продължим въвеждането на съвременни технологии и практики, например 
повторна употреба, рециклиране, инсталации за биоразградими отпадъци. Тези усилия трябва да станат 
видими, благодаря на посланика за инициативата" , завърши Ивелина Василева. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Вдигат екотаксите за стари коли 
Парите за екология никога не стигат, каза министър Василева за Kmeta.bg 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtestvo/vdigat-ekotaksite-za-stari-koli-68329.html 
 

 
 

Текст: Въвежда се нова наредба, с която екотаксите за стари коли се увеличават, а тези за нови 
автомобили намаляват. Тепърва ще се изясни какви точно ще са таксите, съобщи министърът на околната 
среда Ивелина Василева.   
"Парите, отделяни за екологично управление в отделните общини, както знаете, никога не са достатъчно, 
но наблюдавам устойчива работа по този въпрос от страна на общините" , каза министър Василева само 
пред Kmeta.bg.  
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Развитието на градската среда в различните населени места е съобразено с принципите на устойчивост, 
опазване на водите, въздуха. "Това има отношение към стандарта на живот, привличане на инвестиции и 
подобряване на икономиката в общините", разясни пред наш репортер тя.  
"Благодаря на общините, че осъзнават важността на екологията", обърна се към местните власти 
министърът.  "Делът на средствата, които те отделят, е устойчив, министерството ги стимулира чре 
подкрепата по "Околна среда" , която е насочена основно към общините. Имаме и Програма за развитие 
на селските райони, Програма за регионално развитие, с които насърчаваме кметовете и общинските 
власти да се стремят към възвръщане на екоравновесието в регионите си. Местните власти имат голямата 
отговорност и воля да създават добра среда за живот на своите граждани", заключи тя.  
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Електромобил и пътуване в Европа получават най-екологичните общини 
Френското посолство ще награди 8 общини за добро еко управление 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtestvo/elektromobil-i-pаtuvane-v-evropa-poluchavat-naj-ekologichnite-
obshtini-68341.html 
 

 
 

Текст: Френското посолство награждава най-екологичните общини в България. Диалогът и обмяната на 
опит между български и френски общини са основен мотив за провеждането на конкурса, каза 
посланикът на Франция у нас Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан.  
 "Замърсяването е глобален проблем с локално решение. Конкурсът иска да започне диалог между 
всички български общини и да покаже добрите практики в екоуправлението. Освен това искаме на 
наградим отличниците в 4 категории- управление на водите, устойчиво развитие, енергийна ефективност 
и справяне с отпадъците. Журито е независимо от организаторите. Благодаря на НСОРБ и други 
неправителствени организации, както и на МОСВ и МРРБ, които са наши официални партньори", каза още 
Лапер дьо Кабан.  
В края на конкурса ще бъдат раздадени две първи награди във всяка от четирите категории-за община до 
и над 10 000 души. За останалите отличени също ще има призове и така наградените стават 8.  Конкурсът 
се организира от Френското посолство у нас, като целта е насърчаване на управление с оглед 
екологичните нужди на българските региони.  
Правилата са прости-желаещите трябва да попълнят въпросник в категорията, в която искат да се 
състезават. Освен това е нужно да присъстват на семинарите по конкретната категория, които Френският 
институт организира. На всяка категория се пада един семинар, а срещите ще се проведат в София, в 
сградата на Института на датите 6 април, 19 април, 19 май и 16 юни. След това журито решава кои 
общини заслужават призовете.  
Церемонията по награждаването ще се проведе през октомври. Всяка от общините победителки ще 
получи по един електромобил, а двама нейни представители ще могат да пътуват еднократно до 
европейски град, за да обменят опит с колегите си от чужбина.  
 "Ако управляващите общините и техните съграждани не познават миналото на общините си, ако нямат 
представа за проблемите, ще вземат решения на парче. В търсенето на идеалното селище на бъдещето 
трябва да се знае, че силата е в множеството", казаха организаторите. В срещата участваха френският 
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посланик н.пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и др. 
Партньори на посолството са както МОСВ, така и МРРБ и частни френски компании. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Регионалните проучвания ще определят броя пречиствателни станции по морето 
За пречистване на отпадъчните води са предвидени близо 2,3 млрд. лева до 2020 г. 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/regionalnite-prouchvaniia-shte-opredeliat-broia-
prechistvatelni-stancii-po-moreto-213576/ 
 

 
 

Текст: Броят на пречиствателните станции, които ще бъдат изградени по Черноморието, зависи от 
регионалните прединвестиционни проучвания, които в момента Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) разработва. Очаква се определящите документи да са готови през 
2019 г. 
Близо 2 млрд. лева е бюджетът за води в оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. 
Заедно с националното съфинансиране ресурсът нараства до 2,3 млрд. лв. През новия програмен период 
ще се инвестира само в населени места с над 10 хил. жители и то ако в съответната област ВиК-
операторите са консолидирани, съобщават за БТА от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Общо 14 регионални прединвестиционни проучвания трябва като цяло да определят какви инвестиции 
ще се правят във водния сектор. За изготвянето им беше подписан договор за предоставяне на средства 
от ОПОС на МРРБ. 
В допълнение проучванията ще посочат нуждите от инвестиции и възможните им източници за 
населените места с над 2 хил. жители за отпадъчните води и всички населени места над 50 жители - за 
питейно водоснабдяване. Успоредно с това ще се разработват планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) и документи към Морската стратегия. 
Тъй като все още не е приключила консолидацията във водния сектор, което е задължително условие на 
Брюксел за усвояването на евросредствата, междувременно със средства от ос "Води" на ОПОС могат да 
се  изпълняват т. нар. ранни проекти. Те са в Пловдив, Асеновград, Добрич и Долна Митрополия (Плевен), 
както и т. нар. фазирани проекти - осем пречиствателни станции за отпадъчни води, чието изграждане е 
започнало през първия програмен период и заради забавяне по различни причини ще завърши през 
новия. 
Сред тях е и пречиствателната станция за отпадъчни води "Златни пясъци", посочват от МОСВ. Първият 
търг за изграждане на съоръжението беше спрян след нареждането на премиера Бойко Борисов. През 
миналата седмица обаче община Варна обяви нова процедура за пречиствателната станция с 
индикативен бюджет от малко под 24,5 млн. лева. Срокът за подаване на документи за участие в търга е 
25 април, а офертите се предвижда да бъдат отворени на 26 април. 
Ще се финансират и пет проекта, които трябва да получат одобрение от "Джаспърс." 
Опазване на морските води 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отпуска 734 хил. 
лева, с които ще се изгради задържателен резервоар на пречиствателната станция в Лозенец, община 
Царево, област Бургас. Целта е да бъде осигурено чисто море през новия летен сезон. Паралелно 
общината подготвя и проект за изграждане на нова пречиствателна станция. 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/regionalnite-prouchvaniia-shte-opredeliat-broia-prechistvatelni-stancii-po-moreto-213576/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/regionalnite-prouchvaniia-shte-opredeliat-broia-prechistvatelni-stancii-po-moreto-213576/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/konsultantski-firmi-shte-podpomagat-osyshtestviavaneto-na-vodnata-reforma-209287/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/obshtinite-mogat-da-kandidatstvat-prez-2016-g-s-ekoproekti-za-12-mlrd-leva-210764/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prekratena-e-i-porychkata-za-tunela-jeleznica-na-magistrala-struma-212009/
http://www.investor.bg/novini-ot-chernomorieto/464/a/nov-rezervoar-kym-prechistvatelnata-stanciia-v-lozenec-shte-pazi-moreto-chisto-213395/
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По приключилата вече ОПОС 2007-2013 г. също са изграждани и реконструирани пречиствателни станции 
за отпадъчни води - Бургас-Банево (29,7 млн. лева), Ветрен и Минерални бани (29,7 млн. лева), Бургас-
Горно Езерово (1 млн. лева), Созопол (75 млн. лева). 
Извършена е реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в Несебър (96,4 млн. лева), 
Поморие (96,3 млн. лева) и Руен (28,5 млн. лева). Изградени са над 230 км канализация и 142 км 
водопроводи, посочват от МОСВ. 
В област Варна е изградена една нова пречиствателна станция за отпадъчни води - в Провадия. 
Реконструирана е пречиствателна станция за отпадъчни води "Варна-Акациите" - за 41,5 млн. лева. 
Изградени са над 35 км канализация и над 38 км водопроводи. 
Обекти по Черноморието са изпълнявани и по предприсъединителната програма ИСПА - за интегрирания 
проект за водния цикъл на Варна (25,43 млн. евро), за събиране и пречистване на отпадъчните води в 
бургаския кв. "Меден Рудник" (10, 21 млн. евро) и за интегрирания воден проект на Балчик (21,59 млн. 
евро), допълват от ведомството. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Шумен награди победителите в конкурс за Деня на водата 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561535 
 

 
 

Текст: Победителите в конкурс, посветен на Деня на водата, който отбелязваме днес на 22 март получиха 
своите награди. Те им бяха връчени в информационния център на РИОСВ-Шумен. 30 проекта и над 90 
участника от училища от региона на възраст между 6 и 18 години се състезаваха за призовите места. 
Изработени са макети, табла, презентации и пана. 
Петчленно жури от екоексперти определи печелившите. Голямата награда за най-добър проект в първата 
възрастова група е екскурзия до защитена местност „Скока". Тя бе присъдена на учениците от 
ОУ„Димитър Благоев". Във втората възрастова група първи е екипът от Природо-математическа гимназия 
„Нанчо Попович", който ще посети водопадите Малък и Голям скок. 
Списък на наградените е публикуван на страница на РИОСВ-Шумен. В информационния център на 
инспекцията ще бъде подредена изложба с проектите. Желаещите ще могат да ги разгледат от 9 до 17.30 
ч. до края на седмицата. 
 
 
Източник: smolyanpress.net 
 

Заглавие: Актуални проблеми от развитието на родопския регион и опазването на околната среда бяха 
дискутирани на конференция в Смолян  
 

Линк: http://smolyanpress.net/?p=58092 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561535
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Текст: „Проектът BG 05/1719“ За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво 
развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област” се финансира в рамките 
на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г.“ 
Тематична конференция „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” се проведе в РИОСВ Смолян 
на 21 март 2016 г. Проявата бе организирана в рамките на проект „За живот в хармония с природата! 
Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на 
Смолянска област”, реализиран от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината” /ЦУРП/ – 
Смолян с партньорството на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян. 
В рамките на конференциятабе представена идеята за създаването на Родопска конвенция за опазването 
на планината като инструмент за решаване на регионални проблеми в трансграничния регион. Дора 
Янкова, народен представител и член на Групата за приятелство България – Норвегия защити 
необходимостта от такъв регулационен документ по модела на Алпийската и Карпатската конвенция. Тя е 
продиктувана от налагащите се неблагоприятни тенденции: задълбочаващ се контраст в качеството на 
живот в сравнение с други райони, обезлюдяване и застаряване на населението. Тя поздрави 
организаторите на конференцията за постигнатия голям интерес от страна на местната общност, 
неправителствените организации и участниците от обученията в Смолян, Девин, Могилица, Смилян, 
Борино, Барутин, Змеица. 
Представянето на успешни бизнес модели в подкрепа на устойчивото развитие и опазването на 
биологичното разнообразие бе друг акцент на конференцията. Примери от националната и 
международна практика бяха демонстрирани от Андреана Трифонова. Към всеобщата констатация за 
неизползваните ресурси на Родопския регион бяха формулирани и основни пропуски – липсващи връзки 
между предприемачество, образование и научни изследвания, проблеми в качественото предлагане на 
местните продукти, отсъствие на маркетинг и реклама, трудна защита на гарантиран произход, 
невъзможност за конкурентност поради спецификата на планинското производство. 
Регионалното измерение и проблеми за устойчивото развитие на планината бяха застъпени в 
презентацията на Радка Тунева, главен експерт „Регионално развитие” в Областна администрация – 
Смолян. За приложението на Закона за лечебните растения и контрола на регионално ниво говори 
експертът от РИОСВ Георги Георгиев. Темата за пчелите и биоразнообразието като част от актуалните 
проблеми за опазването на околната среда бе разработена от Михаела Йорданова от Сдружение „Диви 
Родопи” – Смолян. За възможностите за финансиране на инициативи и проекти в сферата на околната 
среда и устойчивото развитие по оперативна програма „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони информираха Андреана Трифонова и Анна Бичокова, експерти в Областния 
информационен център. Д-р Мони Турналиев, председател на УС на ЦУРП, се фокусира на стремежа да се 
търси устойчивост на започнатите дейности по реализирания от неправителствената организация проект. 
Председателят на УС на партньорската организация по проекта „Екосвят Родопи” Лидия Арсова представи 
финансиращия орган – Програмата за подкрепа на НПО в България, действаща по Финансов меморандум 
на ЕИП 2009 – 2015. Поставените теми предизвикаха активни дискусии сред участниците в конференцията 
– представители на различни организации и институции, на малкия бизнес, на неправителствени и 
браншови сдружения, научни работници, участници във фокус групите по проекта. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
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Заглавие: ТД "Приста" - Русе обучава ученици за пътя на отпадъците на 21 и 25 март 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_148289.html 
 

 
 

Текст: Интерактивно обучение за ученици за пътя на отпадъците организира ТД "Приста", съвместно с 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе, тази седмица. Обучението, което е 
част от модул за екологични практики, ще се проведе в понеделник (21 март) от 14 ч за ученици на 
възраст 14-16 години и в петък (25 март) от 14.30 ч за ученици на възраст от 9 до 13 години, в РИОСВ-Русе. 
Участниците ще бъдат посрещнати от експерти на инспекцията, които ще разкажат за системата за 
сметосъбиране в града. Учениците ще изгледат и кратко видео по въпроса и ще участват в игра на тема 
"отпадъци". 
Вече се проведоха три вида обучения по модула за екологични практики - теоретично обучение по 
наблюдение на птици, практическо обучение по наблюдение на птици и изработка на хранилки за птици 
от пластмасови бутилки, както и 2 посещения в Екомузей-Русе (снимки). Следващите дейности включват 
обучение за изработка и монтиране на къщички за птици (седмицата на гората, 28 март - 1 април) и 
посещение на Природен парк „Персина”, гр. Белене (през втората половина на април). 
За участие в модула се записаха ученици от ОУ "Братя Миладинови", СОУЕЕ "Св. К. К. Философ", СОУ 
"Възраждане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства и местата вече са изчерпани. Ако все 
пак имате много голям интерес към разглежданите теми и не сте разбрали в началото на модула, пишете 
ни на prista.islandsproject@gmail.com. 
Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно 
за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО 
в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
 
 
Източник: e-79.com 
 

Заглавие: Във весел детски празник се превърнаха честванията на Световния ден на водата в Банско 
 

Линк: http://e-79.com/news-96799.html 
 

 
 

Текст: Във весел детски празник се превърна инициативата на  Басейнова дирекция „Западнобеломорски 
район” и „ВиК” ЕООД – Благоевград, посветена на Световния ден на водата - 22 март. Екологичната 
проява бе под надслов „По-чиста вода, по-добра работа” и се проведе в центъра на Банско. Над 100 
ученици от СОУ "Неофит Рилски" – Банско, ОУ "Св. Климент Охридски" – Добринище и ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” - с. Места пяха, рецитираха, танцуваха и рисуваха. 

http://e-79.com/news-96799.html
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На събитието присъстваха кметът на община Банско Георги Икономов, Вангелия Иванова-директор на БД 
„ЗБР”, инж. Росица Димитрова управител на ВиК – Благоевград, Мирела Тотева- началник на кабинета на 
министъра на околната среда водите, Ренета Георгиева- директор на ПУДООС, кметът на гр.Добринище 
инж. Китан Галчев, председателят на Общинския съвет-Банско Владимир Колчагов, заместник- кметовете 
Сашка Въчкова, Александър Мацурев, Стойчо Баненски, г-н Ангел Георгиев- директор на РИОСВ – 
Благоевград и Росен Баненски- директор НП „Пирин”, учители и гости на планинския град. 
Празничната фиеста бе открита от директора на БД „ЗБР" г-жа Вангелия Иванова с кратко приветствие, с 
което тя поздрави децата, присъстващите гости, кмета на община Банско, като домакин на 
мероприятието, както и присъстващите граждани.  
Управителят на ВиК – Благоевград инж. Росица Димитрова и градоначалникът на Банско също поздравиха 
присъстващите. 
Бели тениски за един следобед се превърнаха в платно за произведения на младите художници. 
Организаторите на проявата, посветена на Световния ден на водата, бяха подготвили и много награди. 
Най-добрите получиха фотоапарати, таблети, смарт часовници, раници, чанти за лаптоп, енциклопедии и 
книги на български автори.  
Най-добре се представиха учениците от гр. Добринище, които грабнаха първото място, след тях се 
наредиха децата от с. Места и на трето място бяха учениците от гр. Банско. Раздадени бяха и награди за 
най-добра рисунка и най-добро есе.  
Всички участници в проявата получиха и грамоти.  
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Пролетното почистване на София започва на 4 април 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65436 
 

 
 

Текст: Традиционното пролетно почистване на София ще започне на 4 април. То ще трае и ще продължи 
1 месец. Акцията ще бъде разпределена в три етапа. 
През първите 10 дни дейностите по почистването ще бъде насочени основно към събиране на боклуците 
от междублоковите пространства, дворовете и градините. Собствениците на къщи могат да потегнат 
оградите си, да подкастрят растителността около имотите си. 
През вторите десет дни акцентът ще падне върху залесяването, затревяването и облагородяване на 
калните площи в града. 
Последната десетдневка пък предвижда почистване на крайградските райони на София. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Две тийнейджърки убедиха Бали да забрани найлоновите торбички 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65432 

http://www.greentech.bg/archives/65436
http://www.greentech.bg/archives/65436
http://www.greentech.bg/archives/65432
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Текст: Две сестри-тийнейджърки сестри са поели на поход срещу замърсяването в Бали и са успели да 
убедят правителството да забрани найлоновите торбички от 2018 година. Островът страда от смазващ 
проблем с пластмасовото замърсяване, затова изабел и Мелати Вийзен решили да предприемат нещо. Те 
започнали кампанията „Чао-чао, найлонови торбички“. С нея успели да мобилизират други деца и 
възрастни да работят за „прочистване“ на Бали. Е, за да се постигне целта, момичетата са организирали 
плажни акции за почистване, стартирали модно шоу, говорили на TED конференция, провели гладна 
стачка и дори се срещнали с генералния секретар на ООН.  
„В Бали ние генерираме по 680 кубически метра пластмасов боклук всеки ден. Това е колкото 14-етажна 
сграда. И когато става въпрос за найлонови торбички, по-малко от 5 на сто се рециклират, “каза Изабел. 
Пластмасовите отпадъци не само загрозяват буйните островни пейзажи. Те представляват голяма 
опасност за здравето. Според фондацията ROLE, пластмасовите отпадъци в Бали често се изгарят, 
отделяйки метан и много токсини във въздуха, а това води до много случаи на рак и вродени 
малформации при новородените. Ако найлоновите торбички и опаковки продължават да се изхвърлят 
навред и не се рециклират, през 2050 г. В океана ще има повече пластмаса, отколкото риба. 
Двете момичета са спечелили най-голямата си победа обаче, когато губернаторът на Бали И Маде Магку 
Пастика подписал меморандум за разбирателство – първата стъпка към официално споразумение. В 
миналото пастика настоявал, че боклукът, който се трупат в Бали, е “естествен феномен”, но по-късно се 
съгласил да се срещне със сестрите Вийзен, след като водили кампании повече от година. Според 
съобщенията в местнитем едии, той бил много развълнуван от тяхното движение и заявил: „Аз ще се 
ангажирам с ова и дори искам да стана водещ член на вашия екип“. 
Сега двете сестри водят петиция в Avaaz, с която настояват губернаторът да удържи на думата си и да 
приеме закон, с който да забранинайлоновите пликчета. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Граждани връчиха златен противогаз на СО заради завода за горене на отпадъци в София 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65472 
 

 
 

Текст: Днес група столичани връчиха златен противогаз на столичния зам.-кмет Мария Бояджийска за 
приноса на Столична Община към обогатяването на софийския въздух с химични вещества. Повод за 
отличието е планът на СО да изгаря половината от битовите отпадъци на града в ТЕЦ София. Гражданите 
подариха на зам.-кметицата и осъвременен герб на София, който отразява новото развитие на града. 
Протестиращите пред хотел Балкан в центъра очакваха появата лично на кметицата пред входа на хотел 
Балкан по повод откриване на международна конференция „От отпадъци към енергия“, организирана със 

http://www.greentech.bg/archives/65472
http://www.greentech.bg/archives/65472
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съдействието на Столична Община, но непосредствено преди началото се оказа, че г-жа Фандъкова няма 
да присъства. 
Тъй като входът за конференцията от 480 лева е непосилен за повечето обикновени жители на града, 
хората изразиха несъгласието с изгарянето на отпадъци в София пред сградата на хотела. 
Основното искане на гражданските групи, участвали в акцията, е спиране на проекта и цялостна промяна 
на управлението на отпадъците в София. 
Гражданите настояват за провеждане на широко обществено обсъждане на проекта, за което Столична 
община да поеме ангажимента да информира всички граждани на София, медии и институции и на което 
всички гледни точки да бъдат представени и обсъдени. Обсъждането трябва задължително да засяга не 
само темите за екологичните и здравни ефекти от проекта, но и изключително важната тема за 
икономическата равносметка от проекта. Тъй като инсталацията ще работи поне 30 години, местните 
данъкоплатци имат пълното право да знаят какви ще са разходите и ползите от този проект, както и да 
изразят своето мнение относно бъдещето на управлението на отпадъците в столицата. 
Ако инсталацията за изгаряне на отпадъци заработи, Столична Община ще превръща потенциалните 
приходи от преработването на боклука в съвсем реални и дългосрочни разходи по изгарянето на 
отпадъците. По този начин Общината ще унищожава ценни суровини като пластмаси, картони, хартия и 
хранителни остатъци. Вместо това Общината може да оптимизира разходите за управлението на 
отпадъците като оползотворява максимално полезните материали чрез рециклиране, компостиране и 
производство на енергия от биогаз. 
Исканията към кмета на столицата, внесени с официално писмо заедно с връчването на противогаза, 
гласят: 
1. Настояваме спешно да започнете организацията на поредица от мащабни обществени обсъждания 
относно бъдещето на софийските отпадъци. Столична Община трябва да осведоми и покани всички 
граждани на София, медии и институции на тези обсъждания, където всички гледни точки и алтернативни 
предложения да бъдат представени и обсъдени обстойно. 
2. Настояваме за справедлива такса смет според количеството неразделени отпадъци и достъпно 
разделно събиране до вратата за всички жители на града. Това ще даде необходимия стимул за 
столичани да поемат своята отговорност за по-чисто и ефективно управление на отпадъците на града. 
Настоящият модел на управление на отпадъците в София залага на несправедлива такса смет и скъпо 
управление на смесени битови отпадъци. Този подход е обиден за столичани, тъй като предполага, че 
ние сме неспособни да разделяме своите отпадъци, поради което това трябва да се прави от машини. Не 
съществува такова «вълшебно» съоръжение, което да е способно да раздели веднъж смесените 
отпадъци с качество и в количество, сравнимо с разделянето им от генератора още при източника. 
Примерът на Любляна, Зелена столица на Европа за 2016 г. и първа европейска столица за Нулеви 
отпадъци, убедително показва как можем да осъществим необходимата промяна. 
По план в инсталацията трябва да се изгарят 180 000 тона гориво от смесени битови отпадъци годишно. 
„Горивото от отпадъци“ е значително по-замърсяващо от ползвания в момента природен газ. Ако 
предлаганата инсталацията за горене на отпадъци в ТЕЦ София заработи, тя ще отделя всеки ден през 
идните 30 години по близо 40 килограма фини прахови частици, както и коктейл от други опасни 
замърсители – диоксини, тежки метали, азотни оксиди и др. във вече силно замърсения въздух на София. 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Община Созопол е с номинация за най- екологична община 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2213438 
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Текст: Община Созопол е с номинация за най- екологична община, съобщават от Община Созопол. 
Второто издание на годишните награди VIP Business Awards 2016 е предшествано от конкурс за добри 
практики и значими постижения в различни категории в сферата на бизнеса. За първи път за участие в 
престижния конкурс е поканена община, а именно община Созопол. Община Созопол е номинирана в 
категорията „Опазване на околната среда”. Созопол ще посрещне туристите през лятото на 2016 година с 
чисто море.Усилията на Община Созопол и кмета Панайот Рейзи за развитието на качествен и модерен 
туризъм и за подобряване на жизнения стандарт на жителите на общината се увенчаха с успех. Община 
Созопол има самочувствието на една от най- чистите и екологично ангажирани общини в страната. С 
постигнатото през последните години в сферата на екологията, община Созопол с право има претенции 
да бъде най- екологичната община в България,посочват организаторите на VIP Business Awards 2016 . В 
края на миналото лято бе реализиран успешно един мащабен европейски проект, който осигури нова 
Пречиствателна станция за отпадни води, която пречиства водите не само на Созопол, но и на 
Черноморец и прилежащите курортни комплекси. ПСОВ Созопол разполага с административна, стопанска 
сграда, портиерна. Отпадъчните води преминават през механично, пълно биологично пречистване и 
обеззаразяване. Процесът на пречистване е обезпечен с пълна диспечеризация и оптимална 
автоматизация.Пречистените води се отвеждат на 2 000 м навътре в морето. Капацитет на ПСОВ - 64560 
еквивалент жители. Проектът „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” бе финансиран 
по ОП „Околна среда 2007-2013 г” , по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води“. Проектът е на стойност 75 087 587 лв., от които 58 239 184 лв. – са 
Безвъзмездна финансова помощ от ЕС; 14 559 796 лв. от Държавния бюджет на РБ; 2 288 607лв. от 
бюджета на Община Созопол. В рамките на проекта бе изцяло обновена водопроводна 
мрежа,рехабилитирана бе канализационната мрежа. Главната цел на този проект е изграждане на 
устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Созопол и гр. Черноморец, община Созопол чрез 
повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на 
заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и политиките на ЕС и в контекста на Приоритетна ос 1 
на ОП “Околна среда”. Само преди дни стана ясно, че ПУДООС отпуска близо 1,9 млн. лв. за изграждането 
на обект "КПСт Равадиново и напорен тръбопровод“,който ще даде възможност отпадните води на 
жителите да бъдат пречистени в Пречиствателната станция на созопол. Политиката на община Созопол по 
отношение на опазването на околната среда и въвеждането на нови и модерни екологични обекти и 
системи започва много преди това. Вече 7 години на територията на общината функционира Регионално 
депо за неопасни битови отпадъци. Депото е изградено със средства от програма ИСПА. То е част от 
проект „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, 
Силистра и Созопол” който е одобрен за финансиране през 2000 година .Регионалното депо обслужва 
общините Созопол, Приморско и Царево. Съоръжението е в експлоатация от юли 2009г. Депото е 
изградено на 12 километра от Созопол - в землището на село Равадиново върху 124 декара площ и 
разполага с три клетки за депониране на отпадъци. Общия капацитет на депото е 368 075т. Проектно е 
предвидено да работи 25г. Обслужването на депото е съобразено с актуалното екологично 
законодателство. Извършва се мониторинг по всички компоненти на околната среда - води, въздух, 
почви. По този начин се решават и проблемите, свързани с опазването на околната среда. Към настоящия 
момент на територията на депото е изградена сепарираща линия – част от проект изграждане на 
„Енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирна сепарационна 
инсталация за неопасни отпадъци”. Подобен обект се строи за първи път по морето и неговата работа ще 
донесе ползи не само на Созопол, но и на общините Царево и Приморско. Сепариращият завод се намира 
на територията на Регионално депо за необасни битови отпадъци и има капацитет да преработва 
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отпадъците на трите общини. Очакваният ефект е в дългосрочен план и се отнася както до екологичните 
ползи, така и до икономически ползи. Те включват намаляване на остатъчните отпадъци, които ще 
остават на съхранение в депото, което ще доведе до удължаване на живота на съоръжението и 
намаляване на таксите, които трите общини плащат към държавата. Сепарационната инсталация е 
Първият етап от цялостното изграждане на завода за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници и сепариране на твърди битови отпадъци. Автоматизираната сепарационна 
инсталация гарантира: сепарация на ТБО; сепарация на черни метали; сепарация на цветни метали; 
сепарация на стъкло; сепарация на пластмаса, което от своя страна гарантира и намаляване обема на 
депонираните отпадъци и съответно удължаване живота на депото във времето. Мащабният екологичен 
проект е на обща стойност 20 млн. евро. и се реализира на четири етапа: Iетап: Сепарационна инсталация; 
IIетап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия; IIIетап: 
Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси; IVетап: Производствена линия за 
преработка и рециклиране на хартия и картон. Община Созопол затваря кръга, който осигурява 
екологична сигурност с още един обект, който предстои да бъде изграден на нейната територия. Община 
Созопол е избрана по Българо-швейцарска програма за сътрудничество като пилотна община за 
изграждане на Общински център за разделно събиране на опасни битови отпадъци. Проектирането и 
изграждането на общинския център за разделно събиране на опасни битови отпадъци се поема от 
ПУДООС. След изграждането му, центърът ще бъде предаден в собственост на община Созопол и вписан 
в активите на общината, която ще отговаря за експлоатирането му. Общинският център за разделно 
събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Созопол ще бъде изграден на една от 
свободните площадки в Регионалното депа за отпадъци. Там ще се извършва приемане на опасни битови 
отпадъци от домакинствата в общината и временното им съхранение до предаването им за последващо 
третиране. Последователната политика на община Созопол в сферата на екологията осигури чиста околна 
среда и съвременни екологични мощности, които гарантират по-добра жизнена среда не само за 
жителите на морската община, но и за целия регион на Южното Черноморие. Годишните награди VIP 
Business Awards 2016 се организират и от агенция за публични комуникации VIP Communication PR. 
Агенцията инициира и реализира петите издания на годишните награди за луксозно строителство Luxury 
Property Awards и на медийните награди Media Awards. ПР-агенцията е организатор и на други престижни 
събития като Балканските награди за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и 
наградите за луксозни брандове LIFESTYLE AWARDS. Партньори на събитието са Българската Търговско 
Промишлена Палата, Българо - румънската търговско промишлена палата, Асоциацията на бизнес 
експертите, Международната организация за сътрудничество в бизнеса и културата IEC, Сръбско 
Българската Търговска Камара, Пловдивската Търговско Промишлена Камара и други. Журирането, което 
ще отреди победителите във VIP Business Awards 2015, е поверено на ресорните журналисти в медиите-
партньори на събитието. По време на официалната церемония ще бъдат отличени и наградени най-
значимите постижения в бизнеса у нас. Събитието ще се състои в хотел Хилтън - София на 24 март 2016 от 
20 часа. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Изгаряме горива от отпадъци по модел на Виена 
Инсталацията, която Столичната община иска да изгради в Топлофикация София за производство 
на енергия от отпадъци, е напълно безопасна и ще понижи цената на топлоенергията. Това увери 
зам.-кметът на София по екологията Мария Бояджийска. 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/izgaryame-goriva-ot-otpadtsi-po-model-na-viena 
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Текст: Подготвяният проект ще отговаря на всички европейски изисквания. За целта е проучен 
европейският опит в изработването на такъв тип инсталации, а българският изцяло ще копира 
инсинератора във Виена, който работи от няколко години. 
Мария Бояджийска, зам.-кмет по екология в Столичната община: 
„Нашият стремеж е инсталациите, които ние ще построим тук в София да отговарят на същите технически 
изисквания. Най-важното което да има да има същите 4 степенни системи за пречистване на газове, 
каквито има във Виена и изисква също така и законодателят." 
Заместник кметът подчерта, че инсталацията, която ще се изгражда, не е за изгаряне, а за 
оползотворяване на горива, произведени от отпадъци. Съоръжението ще доведе до намаляване на 
цената на парното с над 8%. 
Мария Бояджийска, зам.-кмет по екология в Столичната община: 
"Разчетите показват, че тази инсталация ще захранва с топла вода почти цяла София с изключение на 
някои райони като "Младост" през летния период. Освен това тя ще произвежда топлинна енергия за 40 
000 домакинства и електрическа енергия за 30 000 домакинства." 
Мария Бояджийска обясни, че изграждането на инсталацията ще стане предимно с пари от Европейската 
комисия. 
 
 
Източник: eurocom.bg 
 

Заглавие: ПРОТЕСТ СРЕЩУ ГОРЕНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
ДЕМОНСТРАЦИЯТА БЕШЕ ПРЕДИ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ 
 

Линк: http://eurocom.bg/news/article/protest-sreshtu-goreneto-na-otpaduci 
 

 
 

Текст: Група от няколко протестиращи се събра пред входа на хотел „Балкан“, където се проведе 
международна конференция „От отпадъци към енергия”. Демонстрантите искат разделно сметосъбиране 
вместо горене на отпадъци. 
По думите на Евгения Ташева, част от екосдружението “За земята“, конференцията е платена, като входът 
е близо 500 лв. и е непосилен за софиянци, а вътре се решават важни въпроси свързани с бъдещето на 
града. 
Организатор на международната конференция „От отпадъци към енергия” беше Български енергиен и 
минен форум. Целта – запознаване на представителите на общините и бизнеса с новите технологии за 
енергийно оползотворяване на отпадъци. 
Конференцията трябваше да бъде официално открита от кмета на София Йорданка Фандъкова. Поради 
наложащото й присъствие във Външно министерство във връзка с атентата в Брюксел, тя не успя да 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 16  

  

присъства. На срещата присъстваха Иван Иванов - председател на КЕВР, Александрина Димитрова от 
Министерство на енергетиката, Красимир Живков - заместник министър на околната среда и водите, 
представители на общините и представители на европейски проекти от Великобритания, Германия, 
Гърция, Полша. 
 
 
Източник: smolyannews.com 
 

Заглавие: Въвеждат система за разделно събиране на отпадъци в община Златоград 
 

Линк: http://www.smolyannews.com/news/obshtina/vavezhdat-sistema-za-razdelno-sabirane-na-
otpadatsi-v-obshtina-zlatograd 
 

 
 

Текст: Oт 01.02.2016 г., Oбщинa Злaтoгpaд въвeдe cиcтeмa зa paздeлнo cъбиpaнe нa oтпaдъцитe, c цeл 
нaмaлявaнe нa тяxнoтo ĸoличecтвo, ĸoeтo ce дeпoниpa нa Peгиoнaлнoтo дeпo в гp. Maдaн. Ocнoвнaтa идeя 
нa мecтнaтa влacт e пo тoзи нaчин дa ce избeгнe, пpeз 2017 гoдинa, yвeличaвaнe paзмepa нa гoдишнaтa 
тaĸca зa битoви oтпaдъци, cъoбщиxa oт aдминиcтpaциятa нa ĸмeтa. B тaзи вpъзĸa e вaжнo вceĸи житeл нa 
гpaд Злaтoгpaд дa ocъзнae зaдължeниeтo cи дa cъбиpa PAЗДEЛHO oтпaдъцитe cи, ĸaтo пocтaвя в : 
ЖЪЛTИЯ ЧУBAЛ  – плacтмacoви и мeтaлни oтпaдъци oт oпaĸoвĸи – плacмacoви бyтилĸи oт вoдa, oлиo, 
бeзaлĸoxoлни, ĸoфичĸи oт ĸиceлo мляĸo, плacтмacoви тyби или шишeтa oт ĸoзмeтиĸa и caнитapнo-
пoчиcтвaщи пpeпapaти, плacтмacoви чaшĸи и тapeлĸи, пoчиcтeни oт xpaнa, пaлeти и ĸacи, мeтaлни ĸeнчeтa 
oт нaпитĸи и пoчиcтeни ĸoнcepвни ĸyтии; 
CИHИЯ ЧУBAЛ  – xapтиeни и ĸapтoнeни oтпaдъци – вecтници, cпиcaния, ĸapтoнeни ĸyтии oт coĸoвe, мляĸo, 
бoнoбoни, биcĸвити и дp., xapтиeни тopбичĸи и чyвaли. 
ЗEЛEHИЯ ЧУBAЛ  – caмo cтъĸлeни oпaĸoвĸи – пoчиcтeни бyтилĸи и бypĸaни oт вcяĸaĸъв вид и цвят, 
cтъĸлeни шишeнцa oт ĸoзмeтиĸaтa. 
Kaтo cъбиpaмe paздeлнo вceĸи oт нac дoпpинacя нe caмo зa нaмaлявaнe ĸoличecтвoтo нa oтпaдъцитe, 
извoзвaни дo Peгиoнaлнoтo дeпo, нo и зa нaмaлявaнe нa paзxoдитe зa тpaнcпopт и нa cpeдcтвaтa зa 
дeпoниpaнe и oтчиcлeниятa, ĸoитo плaщaмe зa тoн дeпoниpaн oтпaдъĸ, oбяcниxa oщe oт oбщинaтa. 
 
 
Източник: briagnews.bg 
 

Заглавие: КАТ ни дебне с камери в контейнерите за отпадъци 
Новите камери ще струват на държавата над милион и половина лева. Парите ще дойдат от 
фонда, в който влизат глобите на пътя. 
 

Линк: http://www.briagnews.bg/kat-ni-debne-s-kameri-v-konteinerite-za-otpaduci/ 
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Текст: Камери на КАТ ще дебнат колите зад завоите. 28 нови модерни радара ще заработят до края на 
годината. Те ще са подвижни и всеки ден ще бъдат поставяни на различни места, съобщава Нова 
телевизия. 
В момента на пътя има 148 радара, 24 стационарни камери и 1 система за средна скорост. Сега обаче 
контролът се затяга и до края на годината камерите на КАТ ще дебнат отвсякъде. За всяка област ще има 
по една нова модерна подвижна камера. 
Камерите ще се крият дори в контейнери за отпадъци. За да се случи това обаче, трябва да отпадне 
изискването за всяка камера да предупреждава знак. Сега всички зони за контрол са обозначени. 
Към всяка камера по правилата в момента ще има и патрулиращ екип. Всички заснети нарушители ще 
получават честитка по пощата. 
Бясното шофиране остава основна причина за тежките инциденти по пътищата. През миналата година 
повече от една трета от катастрофите са заради превишена скорост. Жертвите на тези катастрофи са 334, а 
ранените - 3210. Заради превишена скорост само за първите два месеца са станали над 300катастрофи, 36 
души са загинали, 370 са ранени. 
"При една такава скорост те нямат време за реакция - те се лишават от възможността да реагират и при 
критична ситуация се стига до пътен инцидент", коментира Алекси Стратиев, експерт по пътна 
безопасност. 
Новите камери ще струват на държавата над милион и половина лева. Парите ще дойдат от фонда, в 
който влизат глобите на пътя. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: В Русе премахнаха 23 незаконни сметища 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/v-ruse-premakhnakha-23-nezakonni-smetishcha 
 

 
 

Текст: 23 незаконни сметища са били премахнати в Русе през изминалата година. Това сочи годишният 
доклад за изпълнение на програмата за управление на отпадъците, който местния парламент ще 
разгледа на предстоящата си сесия. Боклуците от нерегламентираните сметища са били почистени след 
предписание на регионалната екоинспекция, по жалби и сигнали на русенци. 
В Регионалното депо са били извозени над 2 тона и половина смет, събрана от тях. По-голямата част от 
отпадъците са били строителни – над тон и половина. Почти няма квартал в града, където да не е имало 
струпани боклуци извън определените за това места, сочи още докладът. 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/v-ruse-premakhnakha-23-nezakonni-smetishcha
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Източник: tok.bg 
 

Заглавие: Бели и зелени рицари ще бдят за чистотата в три села в Радомирско 
Проект Работилница за чистота стартира в ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор. Бели и зелени рицари ще 
бдят за чистотата в три села в Радомирско. 
 

Линк: http://tok.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/# 
 

 
 

Текст: Работилница за чистота стартира в ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор. Училището спечели проект в 
конкурс на регионалния клон на Виваком. 
Дейностите предвиждат млади природолюбители, възпитаници на училището, да бдят за чистотата в 
селата Извор, Житуша и Кленовик. Учениците, разделени в два отбора – бели и зелени рицари – ще 
влязат в ролята на фоторепортери и ще заснемат нерегламентираните сметища в трите населени места. 
Снимките ще бъдат подредени на табла в центровете на селата. Децата ще вземат участие и в 
почистването на родните си села. На определени за целта места ще бъдат монтирани контейнери за 
пластмасови бутилки. След пресоване със специална машина отпадъците ще бъдат събирани в 
контейнерите и ще бъдат предавани на фирми за преработка. Ще бъдат изработени брошури, които 
децата ще раздават на жителите на населените места на големи празници и събори. В двора на 
училището ще бъде разработено опитно поле, в което малчуганите ще засадят различни култури. В 
заниманията ще се включат деца на различна възраст – от най-малките, които се възпитават в детската 
градина, до вече завършили училището бивши възпитаници. 
Проектът на ОУ „Иван Вазов“ е един от десетте одобрени сред общо 270 кандидати. 
Партньори по проекта ще бъдат екологичната организация „За земята“ и кметствата в трите населени 
места. 
Работата по проекта, финансиран по регионалния грант на Виваком, е продължение на екологичните 
занимания на възпитаниците на училището през последните години, разказа директорът на учебното 
заведение. Под ръководството на своята преподавателка Любка Атанасова малчуганите вече имат доста 
добри практики в тази област. Работилницата за чистота ще даде възможност заниманията на децата да 
излязат от училището и да навлязат в населените места. Надяваме се децата да научат и своите родители 
да бъдат отговорни към природата и околната среда, поясни директорът. 
Проектът стартира в Световния ден на водата.  
Децата представиха планираните дейности пред партньори и гости, сред които бяха заместник кметовете 
на община Радомир Любка Димитрова и Димитър Димитров, общински съветници, кметовете на 
населените места, включени в проекта. Те получиха първите информационни брошури. Красив танц 
представиха най-малките – възпитаниците на детската градина към училището. 
От община Радомир им подариха красиви теменужки, които да засадят в двора на училището си. 
 
 

http://tok.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://tok.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://tok.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://tok.bg/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://vivacomfund.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B0
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