
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

13 СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

 

                                                  

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Асен Личев учредява ежегоден конкурс за студенти с високи 

постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-asen-lichev-uchredyava-

ejegoden-konkurs-za-studenti-s-visoki-postijeniya-zelena-podkrepa-za-ustojchivo-

budeste/ 

 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Асен Личев учредява ежегоден 

конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за 

устойчиво бъдеще“ като част от инициативите за отбелязване на Европейската 

седмица на мобилността в България. 

 

Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която 

обявява неговото първо издание за академичната 2021/2022 г. 

 

Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., 

предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда. 

 



Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката 

и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във 

висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и 

устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален 

мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия 

от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери. Младите специалисти 

следва да бъдат подкрепени в развитието си, за да се реализират успешно в 

бъдещата си отговорна кариера. 

 

Конкурсът ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на 

Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (16-22 

септември), която насърчава местните власти да въвеждат и подкрепят мерки за 

устойчив транспорт и представлява възможност за подобряване качеството на 

въздуха в градовете и осигуряване на устойчиви екологични решения за градската 

среда. С тази идея конкурсът насърчава студентите да представят оригинален, 

последователен и основан на науката подход за овладяване на 

предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите 

разработки. 

 

Срокът за кандидатстване е до 3 октомври 2021 г. 

 

Източник: Болярски новини 

 

Заглавие: Мотивират деца и младежи в Свищов да изхвърлят разделно 

отпадъците 

 

Линк:https://boliarinews.bg/2021/09/10/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D

0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7/ 

 

 
 

Текст: В началото на годината, като част от своята програма за управление на 

отпадъците, община Свищов стартира пилотна програма за разделно събиране 

на отпадъците в административните, социални и образователни институции в 

града. Във връзка с реализирането на тази програма и с оглед предстоящия 

старт на новата учебна година, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев и зам.-кметът 

д-р Анелия Димитрова организираха днес среща между представителите на 

образователните институции, Центъра за управление на отпадъците и ОП 

„Чистота“, на която обсъдиха прилагането на Програмата за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали – от хартия, пластмаса и стъкло, 

във всяка от образователните институции. 

 

На срещата градоначалникът призова ръководителите на детските градини и 

училища да бъдат прецизни при създаването на вътрешна организация на 

територията на всеки обект, за да бъде максимално ефективен резултатът от 

разделното събиране на отпадъци. Той апелира към учителите, да организират 

още в самото начало на учебната година разяснителни часове, по време на 

които да запознаят децата и учениците с новите вътрешни правила за разделно 



сметосъбиране и необходимостта от това да бъдат съпричастни към опазването 

на околната среда. 

 

За да бъде още по-мотивиращо, кметът на Свищов обяви конкурс между всички 

училища и детски градини за най-креативна идея и инициатива, която да 

мотивира младите хора да изхвърлят разделно отпадъците си. 

 

На срещата още стана ясно, че различният вид отпадък ще се извозва по график, 

определен от Центъра за управление на отпадъците в гр. Свищов, а битовите 

отпадъци ще продължат да бъдат извозвани от ОП „Чистота“. Ресорният зам.-кмет 

Бедри Алиев подчерта, че от изключителна важност за целия процес по 

сметосъбиране е да има разбиране за правилно разделяне на отпадъците и 

взаимопомощ между всички страни в него, за най-добри резултати. 

 

В края на срещата Генчо Генчев подчерта, че именно образователните 

институции са тези, на които се възлагат големи надежди, защото големите 

промени винаги започват от младите хора и ако успеем да увлечем учениците и 

децата в този процес, всичко след това ще бъде много по-лесно. Той допълни 

още, че първоначално програмата стартира с бюджетните институции, а 

впоследствие ще се премине поетапно към всички юридически лица и 

гражданите. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Община Кубрат закупи нови съдове за битови отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2479193 

 

 
 

Текст: Община Кубрат закупи нови съдове за събиране на твърди битови 

отпадъци, съобщават от кметската управа. 

 

За поддържане на чистотата в града и населените места в общината са 

осигурени общо 102 контейнера, тип "Ракла". Те са предоставени на общинското 

предприятие "Чистота и БКС", което е ангажирано с дейностите по събирането и 

тарспортирането на битовите отпадъци. 

 

От общинското ръководство заявяват, че с новата придобивка услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозвазване ще се извършва целесъобразно и по-

качествено, и призовават гражданите да пазят новите съдове от палежи и 

вандализъм. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Стартира „Зелената платформа“ на община Елин Пелин – сайт, 

обединяващ всички зелени политики на общината 

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/startira-zelenata-platforma-na-obshtina-elin-

pelin-sajt-obedinjavasht-vsichki-zeleni-politiki-na-obshtinata-news_1641889.html 



 

 
 

Текст: В началото на септември 2021 г. Община Елин Пелин създаде 

специализиран сайт, който обединява информацията за всички еко инициативи 

на общината, както и представя резултатите от програмата за разделно 

събиране на отпадъци.  

 

Сайтът се намира на адрес: eco.elinpelin.bg и представлява Зелената 

платформа на Елин Пелин. Платформата обединява всички екологични 

инициативи на община Елин Пелин, които се изпълняват до момента и ще бъде 

постоянно надграждана. Общинската администрация, съвместно с гражданите, 

ще се стреми заедно да развива и допълва зелената платформа, за една по-

чиста община!  

 

В страницата може да намерите информация за видовете отпадъци, 

подлежащи на рециклиране, правила за тяхното разделно събиране, данни за 

екологичната политика на общината и събраното количество рециклируеми 

материали за първите шест месеца на 2021 г. Направили сме карта на общите 

контейнери за разделно събиране на отпадъци, която можете да разгледате в 

специалния раздел. В сайта може да се запознаете с месечния график на 

извозване на индивидуалните контейнери на домакинствата, изпълняващ се на 

седмична база от специален сметоизвозващ камион на общинското 

предприятие “БКД – Елин Пелин”. Ако сте жител на община Елин Пелин, който се 

стреми да намали количеството на битовите си отпадъци, чрез платформата 

може да пуснете и своята заявка за включване в инициативата за разделно 

събиране на отпадъци, за да получите индивидуални контейнери за Вашия адрес. 

 


