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На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на
сертификат „Най-добро използване на водата“. Организатори на събитието бяха Сдружение Еко Неврокоп. На церемонията бяха
връчени почетни плакети и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански
субекти, за общини, образователни институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на
водата“ са определени след проведено проучване сред четирите целеви групи в област Благоевград.
Почетен приз в сферата на бизнеса получиха фирма Пирин-Текс ЕООД гр. Гоце Делчев, Община Петрич получи приз в
категорията за публични институции, приз за най-добро използване на водата в категория обучителни организации получи
Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ Гоце Делчев. Последната награда бе връчена на МИГ Сандански в
категория неправителствени организации.

Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се проведе по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на
изпълнение до 30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната
среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото
поведение" в областта на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните,
участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A
Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация
отговорност носи единствено Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския
Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат.

ПОСЛЕДНИТЕ ОТ GERGANA IVANOVA
Резултати от конкурс за
кратко видео на тема
“Сподели културното
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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат „Най-добро използване на
водата“
29 Юни 2020

На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00 се проведе ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат
„Най-добро използване на водата“. Организатори на събитието бяха Сдружение Еко Неврокоп. На церемонията бяха връчени почетни плакети
и сертификати за най-добро използване на водата в четири различни направления – за стопански субекти, за общини, образователни
институции и неправителствени организации. Носителите на приз „Най-добро използване на водата“ са определени след проведено проучване
сред четирите целеви групи в област Благоевград.

Почетен приз в сферата на бизнеса получиха фирма Пирин-Текс ЕООД гр. Гоце Делчев, Община Петрич получи приз в категорията за публични
институции, приз за най-добро използване на водата в категория обучителни организации получи Неврокопска професионална гимназия
„Димитър Талев“ Гоце Делчев. Последната награда бе връчена на МИГ Сандански в категория неправителствени организации.





Лейбъл „Най-добро използване на водата“ се проведе по проект Best Water Use с акроним BEST-U, с продължителност на изпълнение до
30.06.2020 г. Той има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното
използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.
Предвидената церемония за награждаване на най-добрите в опазването на водата има за задача да насърчи "зеленото поведение" в областта
на използване на водите, да популяризира съществуващи иновационни методи/ технологии и формиране на цялостна образователна политика
в местното самоуправление.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в
Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A
Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено
Сдружение Еко Неврокоп и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и
Съвместния секретариат.
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Връчване на приз "Най-добро
използване на водата"

29-06-2020

На 26 юни 2020 в хотел Неврокоп в
гр. Гоце Делчев, с начален час 18:00
се
проведе
ОФИЦИАЛНА

ЦЕРЕМОНИЯ
за връчване на
сертификат „Най-добро използване на
водата“. Организатори на събитието
бяха Сдружение Еко Неврокоп. На
церемонията бяха връчени почетни
плакети и сертификати за най-добро
използване на водата в четири
различни направления – за стопански
субекти, за общини, образователни
институции
и
неправителствени
организации. Носителите на приз
„Най-добро използване на водата“ са
определени след проведено проучване
сред четирите целеви групи в област
Благоевград.
Почетен приз в сферата на бизнеса
получиха фирма Пирин-Текс ЕООД
гр. Гоце Делчев, Община Петрич
получи приз в категорията за
публични институции, приз за найдобро използване на водата в
категория обучителни организации
получи Неврокопска професионална
гимназия „Димитър Талев“ Гоце
Делчев. Последната награда бе
връчена на МИГ Сандански в
категория
неправителствени
организации.
Лейбъл „Най-добро използване на
водата“ се проведе по проект Best

Water Use с акроним BEST-U, с
продължителност на изпълнение до
30.06.2020 г. Той има за задача да
насърчи иновационните технологии с
цел подобряване опазването на
околната
среда
и
ефикасното
използване на водните ресурси, както
и опазването на почвите.
Предвидената
церемония
за
награждаване на най-добрите в
опазването на водата има за задача да
насърчи "зеленото поведение" в
областта на използване на водите, да
популяризира
съществуващи
иновационни методи/ технологии и
формиране на цялостна образователна
политика в местното самоуправление.
Проектът
е
съфинансиран
от
Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и от националните
фондове на страните, участващи в
Програмата
за
сътрудничество
„Гърция - България 2014-2020“
ИНТЕРРЕГ V-A
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hOn June 26, 2020 in the Nevrokop Hotel in the town of Gotse Delchev, starting at 18:00, an OFFICIAL CEREMONY for awarding a
certi cate “Best use of water” was held. The organizers of the event were Association Eco Nevrokop. At the ceremony were
presented honorary plaques and certi cates for the best use of water in four different areas – for businesses, municipalities,
educational institutions and NGOs. The winners of the award “Best use of water” were determined after a survey among the
four target groups in Blagoevgrad region.
Privacy & Cookies Policy

Honorary prize in the

eld of business received Pirin-Tex Ltd. Gotse Delchev, Petrich Municipality received a prize in the

category of public institutions, a prize for best water use in the category of training organizations received Nevrokop Vocational
High School “Dimitar Talev” Gotse Delchev. The last award was presented to the Sandanski LAG in the category of nongovernmental organizations.
The label “Best Water Use” was held under the project Best Water Use with the acronym BEST-U, with a duration till 30.06.2020.
to promote innovative technologies in order to improve environmental protection and e cient use of water resources,
jItasaims
well as soil protection.
sThe planned award ceremony for Label Best water use aims to promote “green behavior” in the eld of water use, to promote
fexisting innovative methods / technologies and the formation of a comprehensive educational policy in local government.
hThe project is co- nanced by the European Regional Development Fund (ERDF) and the national funds of the countries
participating in the “Greece – Bulgaria 2014-2020” Cooperation Program INTERREG V-A

This publication was made with the assistance of the European Union. The content of this publication is the sole responsibility
of the Association Eco Nevrokop and cannot in any way re ect the views of the European Union, the participating countries in
the Managing Authority and the Joint Secretariat.
Privacy & Cookies Policy
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ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ
BESTU В БАНСКО
август 7, 2018

ЕДА БАНСКО (ПБ3) организира
информационния си ден, 28.07.2018 г., в
хотел „Орфей“, гр. Банско от 10:00 до
17:00
юли 24, 2018
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Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Пилотно проучване за връчване на
приз "Най-добро използване на
водата“

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Основна цел: Реализиране на пилотно проучване и номиниране
на субекти за приз "Най-добро използване на водата“.

Географски обхват: Проучването обхваща няколко общини на
територията на област Благоевград:
❑ Гоце Делчев
❑ Петрич
❑ Сандански
❑ Гърмен
❑ Хаджидимово

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Целеви групи, хомогенни категории:

❑ Стопански субекти и земеделски стопанства;
❑ Местни и регионални публични организации и институции;
❑ Образователни организации и институции;

❑ НПО, обучителни центрове и читалища

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Провеждане на проучването:

❑ Дефиниране на представителна извадка в категориите;
❑ Разработване на Методология за проучване;
❑ Разработване на критериална система;
❑ Разработване на въпросник;
❑ Провеждане на проучването;
❑ Съставяне на комисия и оценка на проучените субекти;
❑ Номинации;

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Стопански субекти
- включени 24 организации от основните сектори

Присъдена 1-ва награда и ПРИЗ «Най-добро
използване на водата» на ПИРИН-ТЕКС ЕООД
Получен брой точки 127

Номинации за приз "Найдобро използване на водата“

Номинации в категория Стопански субекти

1-во място Сертификат за Иновативна
организация в опазването на водата и водните
ресурси – Дулоба ЕООД, гр. Петрич
102 точки

Номинации за приз "Найдобро използване на водата“

Номинации в категория Стопански субекти

2-ро място Сертификат за Най-високо
технологична компания в опазване на водата и
водните ресурси – ПИРИН СПРИНГ АД
101 точки

Номинации за приз "Найдобро използване на водата“

Номинации в категория Стопански субекти

3-то място Сертификат за Цялостен принос в
опазване на водата и водните ресурси
ХКС ЕООД, гр. Петрич
94 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория Стопански субекти

3-то място Сертификат за Най-информационно
и образователно ориентирана организация в
опазване на водата и водните ресурси на
ЗП Магдалена Димова
94 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Публични организации и
институции - включени 11 участника в проучването

Присъдена 1- ва награда и Приз «Най-добро
използване на водата» на Община Петрич
119 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Публични организации и
институции

1-во място и Сертификат за Иновативна
организация в опазването на водата и водните
ресурси на Община Гоце Делчев
117 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Публични организации и
институции

2-ро място и Сертификат за Цялостен принос в
опазване на водата и водните ресурси на
ВиК ЕООД Благоевград
116 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Публични организации и
институции

3-то място и Сертификат за Най-информационно
и образователно ориентирана организация в
опазване на водата и водните ресурси на
ВиК ЕООД Петрич
90 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Образователни институции включени 15 институции

Присъдена 1-ва награда и ПРИЗ «Най-добро
използване на водата» на Неврокопска
професионална гимназия «Димитър Талев»
116 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Образователни институции

1-во място и Сертификат за Цялостен принос в
опазване на водата и водните ресурси
на Трето ОУ "Гоце Делчев" гр. Петрич
- 106 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на
водата“

Номинации в категория Образователни институции

2-ро място и Сертификат за Най-информационно
и образователно ориентирана организация в
опазване на водата и водните ресурси
на СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- Гърмен
- 100 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория Образователни институции

3-то място и Сертификат за Иновативна
организация в опазването на водата и водните
ресурси на
Детска градина «Слънце» гр. Гоце Делчев
- 92 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория категория НПО, обучителни
центрове и читалища
включени 10 участника в проучването

Присъдена 1-ва награда и Приз «Най-добро
използване на водата» на
СНЦ "МИГ Сандански"
- 72 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория категория НПО, обучителни
центрове и читалища

1-во място и Сертификат за Цялостен принос в
опазване на водата и водните ресурси на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
- 71 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория категория НПО, обучителни
центрове и читалища
2- ро място и Сертификат за Най-информационно и
образователно ориентирана организация в опазване на
водата и водните ресурси на
СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово"
- 69 точки

Номинации за приз
"Най-добро използване на водата“

Номинации в категория категория НПО, обучителни
центрове и читалища
3-то място и Иновативна организация в опазването на
водата и водните ресурси на
Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

- 68 точки

