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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов ще участва във форума по зелен растеж и устойчиво 

развитие на ОИСР 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-uchastva-vuv-foruma-po-

zelen-rastej-i-ustojchivo-razvitie-na-oisr/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще участва в 

конференцията към Форума по зелен растеж и устойчиво развитие на Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), който ще се проведе в периода 

27-29 ноември 2018 г. в Париж. 

 

Темата на форума е „Приобщаващи решения за зелен преход: конкурентност, 

работни места, умения и социални измерения“. Форумът ще бъде посветен на 

зелените и нисковъглеродни политически реформи и тяхното въздействие. Ще бъдат 

обсъждани приобщаващи решения, които да подпомогнат зеленото бъдеще на 

домакинства, работници, икономически сектори и региони, които срещат 

затруднения при нисковъглеродния преход. Участието във Форума ще допринесе за 

динамизиране на сътрудничеството с ОИСР в контекста на кандидатурата на 

страната ни за членство в организацията. 

 

Сред участниците са бившият генерален секретар на ООН и председател на 

Глобалния институт за зелен растеж Бан Ки-Мун, Никола Стърн – председател на 

Института по климатичните промени на Лондонското висше училище за политика и 

др. 

 

Пълноправното членство в ОИСР е сред основните външнополитически приоритети на 

България. През август 2017 г. бе потвърдено присъединяването на страната ни към 

Декларацията за зелен растеж на организацията. В нея държавите се ангажират да 

подпомагат зелените инвестиции, устойчивото използване на природните ресурси, 

нисковъглеродната инфраструктура, съхраняването на биоразнообразието и други 

мерки за зелен растеж. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: 6400 ученици участваха в Зелената олимпиада 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/6400-uchenici-uchastvaha-v-zelenata-

olimpiada/ 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-uchastva-vuv-foruma-po-zelen-rastej-i-ustojchivo-razvitie-na-oisr/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-uchastva-vuv-foruma-po-zelen-rastej-i-ustojchivo-razvitie-na-oisr/
https://www.moew.government.bg/bg/6400-uchenici-uchastvaha-v-zelenata-olimpiada/
https://www.moew.government.bg/bg/6400-uchenici-uchastvaha-v-zelenata-olimpiada/
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Текст: 6400 ученици се състезаваха в екологичната инициатива Зелената олимпиада в 

национален мащаб. Участници от български училища в страната и чужбина 

отговаряха на въпроси за опазването на природата и спечелиха награди, осигурени 

от ОП „Околна среда“. 

 

В онлайн платформата http://zelenaolimpiada.bg/ тази година са се регистрирали 

5000 ученици. 1400 ученици от 25 училища в Кюстендил, Хасково, Благоевград и Плевен 

се състезаваха в еко викторините и отговаряха на въпроси за опазването на 

природата. 

 

Екологичното онлайн състезание приключи миналата седмица. Победителите в трите 

възрастови групи бяха наградени на тържествено събитие в Плевен с MP3 плеър, 

смартфон и таблет. Отличените в шестото издание на Зелената олимпиада са 

Валена Иванова - 2 клас, ОУ “Васил Левски“, гр. Белене, Стоян Панчев -6 клас, ОУ 

"Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище и Енея Георгиева -  12 клас, Природо-

математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски“, гр. Монтана. Техните 

есета на екологична тема са публикувани в сайта на Зелената олимпиада. 

 

Към инициативата тази година се присъединиха изпълнителката Михаела Маринова и 

Театър на сенките „Силует“ от Кюстендил със спектакъла  „Пазете Земята“. Зелената 

олимпиада се организира от уеб издателство Академика БГ и за поредна година се 

провежда с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда”. 

Източник: Дарик 

Заглавие: Община Петрич стартира проект за компостираща инсталация 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/obshtina-petrich-startira-proekt-za-

kompostirashta-instalaciia-2133574 
 

 
 

Текст: Стартира проектът за изграждане на компостираща инсталация и инсталация 

за предварително третиране на битови отпадъци в Община Петрич. Той се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 

2014-2020 г. 

 

му стойност е 10 313 535,20 лв., от нея 6 078 009,58 са европейско финансиране, 1 072 

589,93 лв. са от републиканския бюджет, а 3 162 935,69 лв. са собствен принос и ДДС.   

https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/obshtina-petrich-startira-proekt-za-kompostirashta-instalaciia-2133574
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/obshtina-petrich-startira-proekt-za-kompostirashta-instalaciia-2133574
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Изпълнението на проекта намали количеството битови отпадъци за депониране и ще 

увеличи дела на рециклираните и оползотворените отпадъци в общината. Ще се 

подобри качеството на околната среда за жителите чрез намаляване на свързаните с 

депонирането на отпадъци вредни емисии.  

 

Ще се предоставя нов тип услуга - разделно събиране на зелени отпадъци, както и 

качествен компост за жителите и бизнеса в общината. Ще се разкрият нови работни 

места за експлоатация на изградената инфраструктура. 

 

Източник: Столица.bg 

Заглавие: 41.5 литра опасни отпадъци са предадени за 2 часа в София 

 

Линк: https://stolica.bg/sofiya/41-5-litra-opasni-otpadatsi-sa-predadeni-za-2-chasa-v-

sofiya/ 

 

 

Текст: На един от мобилните пунктове за опасни отпадъци, разкрит във връзка с 

участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на 

отпадъците, са предадени 41.5 литра боклуци. Това се случи в петък. Те ще бъдат 

рециклирани, за да се избегне замърсяването на околната среда. 

 

Другият пункт разкрит от общината е за електронно оборудване. Събитията от 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще завършат с представяне на 

модна колекция. В духа на събитието, тя е изработена от рециклиран стар текстил.  Той 

беше събран по време на организирана инициатива на Столична община, която се 

състоя през септември. 

 

Ревюто е днес от 19 часа, в зала 6А на НДК и е част от модните ревюта в Sofia Green 

Fashion Days. 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Третокласници от СУ "Св. Патриарх Евтимий" учиха за разделното събиране 

на отпадъци 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Tretoklasnici-ot-SU-Sv-Patriarh-Evtimii-

uchiha-za-razdelnoto-subirane-na-otpaduci-830956 

 

https://stolica.bg/sofiya/41-5-litra-opasni-otpadatsi-sa-predadeni-za-2-chasa-v-sofiya/
https://stolica.bg/sofiya/41-5-litra-opasni-otpadatsi-sa-predadeni-za-2-chasa-v-sofiya/
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Tretoklasnici-ot-SU-Sv-Patriarh-Evtimii-uchiha-za-razdelnoto-subirane-na-otpaduci-830956
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Tretoklasnici-ot-SU-Sv-Patriarh-Evtimii-uchiha-za-razdelnoto-subirane-na-otpaduci-830956


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

 

Текст: Ученици от пловдивското училище "Св. Патриарх Евтимий“ научиха как да 

събират разделно отпадъци и какво да правят, за да намалят замърсяването на 

околната среда. Експертите от РИОСВ – Пловдив инж. Десислава Георгиева и 

Надежда Авджиева разказаха на децата от III “б" клас за видовете отпадъци, за пътя 

им от контейнерите за разделно събиране до заводите за рециклиране и за ползите 

от това. Те демонстрираха видеоклипове, които показват по какъв начин се извършва 

обработката на отпадъците от стъкло, пластмаса и хартия. Децата с интерес гледаха 

филмчетата за оползотворяването на отпадъците.С лекота се справиха и с въпросите 

от  викторина по темата. Те научиха различни начини за намаляване на употребата на 

пластмасови опаковки, които предотвратяват замърсяването на околната среда. 

Третокласниците обещаха да използват заедно с родителите си текстилни торби за 

пазаруване и бутилки за многократна употреба, за да намалят купуването на 

пластмасови опаковки и замърсяването с тях.  

 

Откритият урок бе част от кампанията на РИОСВ – Пловдив по повод Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Тази година тя се проведе от 17 до 25 

ноември като акцентира върху превенцията на опасните отпадъци под мотото "Time to 

Detox!“ ("Време e за детокс!“). Инициативите по ЕСНО се провеждат под патронажа 

на Европейската комисия. Тази година са регистрирани 14 347 инициативи на 

територията на страните от ЕС. 

Източник: Столица.bg 

 

Заглавие: 4 акта за горене на кабели във “Факултета” 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/4-akta-za-gorene-na-kabeli-vav-fakulteta/ 

 

 

Текст: Столичният инспекторат е безмилостен към нарушителите при планираните 

проверки за горене на отпадъци. През уикенда бяха проверени 95 обекта и няма 

наложени санкции, тъй като не са открити нарушители, научи Столица.bg. Засилените 

контролни мерки бяха предприети заради прогнозното замърсяване  на въздуха в 

столицата с фини прахови частици. 

 

От началото на годината от Столичен инспекторат са съставени 30 акта за 

нерегламентирано горене на отпадъци на открито, а санкциите са от 100 до 500 лв. В 

периметъра на проверяващите са  автосервизи и площадки за изкупуване на 

отпадъци. Дневно се правят по около 25 проверки, съобщиха от Столичния 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/4-akta-za-gorene-na-kabeli-vav-fakulteta/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 6 

 

инспекторат. Не е учудващо, че най-много нарушители са хванати в район “Красна 

поляна”, където във Факултета редовно се горят кабели и отпадъци, с които се и 

отопляват. 

 

При текущ контрол в района на кв. “Факултета”  са хванати четири души на ул. 

“Братска дружба” 8 да горят кабели. За помощ са извикани полицаи от III РПУ, за да 

се установи самоличността им и са им съставени актове. С акт се е сдобил и 

нарушител, които е изхвърлил стари гуми в зелена площ. Глобата е за собственика на 

обекта, а също и за служителя изхвърлил гумите. 

 

 


