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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов връчи наградата „Инвеститор в околна среда“ на 

Българския форум на бизнес лидерите 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-vruchi-nagradata-investitor-

v-okolna-sreda-na-bulgarskiya-forum-na-biznes-liderite/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов връчи приза „Инвеститор в 

околна среда“ на 16-тото издание на Годишните награди за отговорен бизнес на 

Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) на церемония в София вчера. 

Отличието спечели компанията „TELUS Inernational Europe“ за проекта им „TELUS ден на 

подкрепа“ с инициатива за залесяване. На второ място беше класирана компанията 

„Загорка“ за кампанията си „Създаваме по-добър свят“ за отговорно поведение от 

производството до консумацията, а на трето – „ЧЕЗ Разпределение“ за проекта 

„Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях 

въздушни електропроводи в защитени зони от „Натура 2000“ в Западна България.  

Финалистите в категорията инвеститор в околна среда получават номинация за 

престижните Европейски бизнес награди за екоиновации, на които БФБЛ е 

координатор за България. 

 

В състезанието тази година участваха 111 корпоративни проекта с кауза, осъществени 

от 73 компании през 2018 г. „Радвам се, че имах честта да участвам в едно 

конкурентно състезание. Трябва да запазим този дух, защото само чрез него може да 

се постигнат резултати“, заяви министър Димов при връчването на призовете. 

Министър Димов беше сред членовете на независимото жури за оценка на 

проектите. 
 

Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: Кампания за разделно събиране на отпадъци тече във Вършец 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/526274 

 

 
 

Текст: Община Вършец започна кампания за разделно събиране на отпадъци, 

съобщават от местната администрация. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-vruchi-nagradata-investitor-v-okolna-sreda-na-bulgarskiya-forum-na-biznes-liderite/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-vruchi-nagradata-investitor-v-okolna-sreda-na-bulgarskiya-forum-na-biznes-liderite/
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/526274
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От две години в града са разположени 77 контейнера - 25 жълти, 25 сини и 27 зелени 

контейнера тип "иглу". Жълтите са за събиране на опаковки от хартия, сините - за 

пластмаса и метал, а зелените - за стъклени опаковки. 

През 2017 година в града са събрани 14,82 тона разделни отпадъци, а през 2018 година 

- 15,06 тона. 

 

Общината е направила анализ, при който е видно, че количествата на пластмасата, 

хартията и стъклото, изхвърлени в другите контейнери за смет, е много по-високо - 

около 393 тона пластмаса, 202 тона хартия и 142 тона стъкло. Заради това в началото 

на тази година във всички детски гради и училища в община Вършец са раздадени 

брошури, в които се призовава за разделно събиране на отпадъци и се обяснява как 

се прави това. Раздадени са също картонени кошчета с обем 45 литра за събиране 

на пластмасови и картонени опаковки. 

 

Експертите в общинската администрация се надяват през тази година количеството 

на разделно събираните отпадъци да се увеличи, а разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване да намалеят. 
 

Източник: Стандарт 

 
Заглавие: Изграждат депо за обезвреждане на опасни отпадъци от ОЦК-Кърджали 

Копирано от standartnews.com 

 

Линк: https://standartnews.com/regionalni/izgrazhdat-depo-za-obezvrezhdane-na-

opasni-otpadtsi-ot-otsk-krdzhali-385990.html 
 

 
 

Текст: Изграждане на Депо за обезвреждане на опасните отпадъци от бившия Оловно 

цинков комбинат в Кърджали с капацитет 700 000 кубични метра. Това предвижда 

инвестиционният проект на „Хармони 2012” ЕООД - дружеството, което придоби 

активите на ОЦК. По време на обществено обсъждане на доклада за оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него от 

фирмата възложител „Хармони 2012” поясниха, че основната цел на инвестиционното 

предложение е екологосъобразно обезвреждане на опасните отпадъци, натрупани 

до приватизацията (т.нар. „минали замърсявания“), на съществуващите отпадъци, 

намиращи се на производствената площадка, генерирани от дейността на бившия 

завод, както и осигуряване на обеми за депониране на отпадъците от бъдещата 

дейност на дружеството. 

 

Площадката на депото ще бъде разположена на 260-350 м югозападно суходолие на 

„Белите Сипеи”. Отстоянията до най-близката жилищна зона на град Кърджали е 

1600м, а до близките села Панчево, Пропаст, Повет, Седловина и Сипей от 940 до 1400 

м. 

 

https://standartnews.com/regionalni/izgrazhdat-depo-za-obezvrezhdane-na-opasni-otpadtsi-ot-otsk-krdzhali-385990.html
https://standartnews.com/regionalni/izgrazhdat-depo-za-obezvrezhdane-na-opasni-otpadtsi-ot-otsk-krdzhali-385990.html
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На срещата бяха представени два варианта на идейния инвестиционен проект на 

Депото и бяха разяснени приликите и разликите на двата варианта. В детайли бяха 

уточнени системите за отвеждане на водите, както и елементите на техническата 

инфраструктура, която ще обслужва депото. 

 

В общественото обсъждане участваха също представители на проектантско 

дружество “Нипроруда” ООД, на Общинската администрация в Кърджали, кметове и 

жители на селата, намиращи се в близост до бъдещата площадка на Депото. 

 

„Изграждането на Депото за опасни отпадъци е изключително важно, защото към 

момента отпадъци от оловна шлака, цинкове кекове, опасни строителни отпадъци и 

утайки от пречиствателни станции се съхраняват на площадката на ОЦК и замърсяват 

компонентите на околната среда”, посочи Веселина Танчева, началник отдел 

„Опазване на околната среда” в  община Кърджали. Тя подкрепи развитието на 

инвестиционното предложение и сподели, че то ще способства за ликвидиране на 
екологичните рискове, свързани с отпадъците, съхранявани на производствената 

площадка на „Хармони 2012” ЕООД. Копирано от standartnews.com 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: 23 училища в Бургас събират отпадъците си разделно 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/23-uchilishta-v-burgas-sabirat-otpadacite-si-razdelno-1395 
 

 
 

Текст: В 23 училища и 10 детски градини на територията на община Бургас има 

създадени условия за разделно събиране на отпадъци. Това става ясноот отговора на 

кмета Димитър Николов на питането на общинския съветник Калояна Живкова относно 

условията за разделно събиране на отпадъци в града. 

 

От отговора на кмета става ясно още, че в училищата, където е въведена такава 

система, има разположени малки контейнери за разделно събиране на отпадъци в 

класните стаи. В част от училиащата кофите са поставени в общите помещения или 

само в двора на училището. Има училища, където разделното изхвърляне на 

отпадъците се извършва и в столовата. 

 

Условия за разделно изхвърляне на отпадъци има и в една трета от детските 

градини.Там контейкнерите се използват както от екипа от учители и помощник-

възпитатели, така и от децата с образователна и възпитателна цел. 

 

В останалите училища и детски градини няма практика за разделно събиране на 

отпадъци, тъй като същите не разполагат със специализирани контейнери и в близост 

до училището или детската градина липсват съответните контейнери за тази цел. В 

http://e-burgas.com/post/23-uchilishta-v-burgas-sabirat-otpadacite-si-razdelno-1395
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някои училища и детски градини са предприети действия за закупуване на 

специализирани контейнери за разделно събиране на отпадъци. 

 

До края на месец март предстои да бъде извършена проверка на съществуващите  

Бургас площадки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обслужвани от 

„ЕКОПАК“. Една от целите е при наличие на техническа възможност в близост до 

училища и детски градини да бъдат поставени цветни съдове за разделно събиране. 

При реализацията на проекта за изграждане на „Анаеробна инсталация за третиране 

на биоразградими отпадъци“ е предвидено да бъдат поставени и съдове за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци от училища и детски градини. 
   

 


