
 

 
 

Близо 67 тона отпадъци бяха събрани от служителите на ОББ, ДЗИ и KBC Груп в България в 
изпълнение на общо зелено предизвикателство 

 
60 тона строителни и битови отпадъци бяха машинно почистени от крайбрежието на 

язовир Искър, а 7 тона бяха събрани собственоръчно в рамките на един месец 
 
Съвместните усилия на служителите от ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз и дъщерните дружества на 
ОББ, насочени към опазването на околната среда и намаляването на негативните въздействия 
върху климата, дадоха впечатляващ резултат – близо 7 тона отпадъци, събрани ръчно в 
рамките на един месец. Други 60 тона бяха машинно почистени по време на мащабна акция по 
крайбрежието на язовир Искър, в която участваха служителите, съвместно със семействата и 
приятелите си. Заедно те обходиха и почистиха 120 дка от брега на язовира и прилежащата му 
територия.  
 
Освен в България, кампанията на КВС Груп се реализира още в Белгия, Чехия, Словакия, Унгария 
и Ирландия. В края на инициативата, страната е водеща по отношение на броя служители, 
които са се включили в различни зелени събития, както и по количество събрани и предадени 
за рециклиране отпадъци. Дейностите за опазване на околната среда бяха фокусирани върху 
три основни теми – рециклиране, намаляване на въглеродния отпечатък и допринасяне за 
кръговата икономика.   
 
Стационарна рециклираща станция, разположена в централата на ОББ и ДЗИ – ОББ Милениум 
център, стимулираше служителите да предават хартия, пластмаса, стъкло и метал за 
преработване, а мобилен рециклиращ ван обиколи 20 града, за да улесни събирането на 
отпадъци и излезли от употреба мобилни устройства в клонове на банката и застрахователното 
дружество. Общо за един месец бяха събрани 3714 кг хартия и картон, 266 кг метал, 270 кг 
пластмаса, 51 кг стъкло и над 160 броя различни видове електронно оборудване.   
 
Всеки служител, който се е включил в събитията, насочени към опазване на околната среда, ще 
получи дърво за залесяване, а амбицията на дружествата на КС Груп в България е да се похвалят 
наесен с над 3000 залесени дръвчета.  
 
 
 


