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Източник: Bulgarian.cri.cn 

 
Заглавие: Опитите на Китай да се справи с отпадъците откриват нови възможности за 

европейските компании 

 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/07/14/244s191709.htm 
 

 
 

Текст: Разделното събиране на отпадъците в Китай се е сред най-дискутираните теми 

през последните дни, тъй като правителството представи списък с 46 „пилотни града", 

които ще изградят система за сортирането и обработката им до 2020 г.  

Задължителни схеми за сортирането на битовите отпадъци се появиха вече в 

метрополиси като Шанхай. Освен това ще бъдат отпуснати 21,3 милиарда юана 

(около 3,1 милиарда щатски долара), за да се ускори изграждането на системата за 

рециклиране, заявиха от Министерството на жилищното строителство и градското 

развитие.  

 

Много европейски предприятия със своите модерни технологии и богат опит видях 

огромен потенциал в усилията на Китай за зелено развитие.  

 

Специалист на германската „ALBA Group" помага в южния китайски град Дзиеян, 

провинция Гуандун, в сложна, но прецизна процедура за преработката на битови 

отпадъци, които се превръщат в гориво. Според Чан Гуан, ръководител на съвместния 

проект между „ALBA Group", „Zhongde Metal Group" и „Guangdong Rising Assets 

Management", калоричната му стойност е равна на тази на кафявите въглища и може 

да се използва като алтернатива в електроцентрали или циментови заводи.  

 

Китайски компании не само канят специалисти, но и обикалят Европа в търсене на 

съвременни технологии за опазване на околната среда и инвестират големи суми.  

 

Китайски делегации често посещават гр. Хамарбю, който се намира на 8 км от 

Стокхолм. Днес той е модел за еко-град, но преди около 30 години бе един от най-

силно замърсените с битови отпадъци. През март шведската компания „ENVAC 

Group" подписа договор с китайската „White Peak Real Estate" за доставка на своята 

нова система в крайбрежния китайски град Йентай. „Устойчивото развитие и 

опазването на околната среда са бъдещето на еко-обществата", каза президентът на 

„White Peak Real Estate". 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Старото депо за отпадъци край Тервел ще бъде закрито 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2044864 

http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/07/14/244s191709.htm
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2044864
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Текст: Старото депо за отпадъци с площ от над 50 декара край Тервел ще бъде 

закрито, като за проекта ще бъде поискана подкрепа от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, съобщават от 

кметската управа. Инвестиционното намерение ще бъде обсъдено на заседанието 

на общинския съвет на 16 юли. 

 

Сметището е в съседство с новоизградената претоварна станция за битови отпадъци, 

за която бе осигурен финансов ресурс по оперативната програма "Околна среда", 

припомнят от общината. Старото депо е използвано в периода 1997-2009 година, като 

отпадъците заемат площ от над 30 декара. За техническата рекултивация на 

сметището общината е подготвила проект, който ще бъде представен пред ПУДООС. 

За т.нар. биологична рекултивация, която предвижда внасяне на тор на терена, 

затревяване и засаждане на храсти, общината ще задели собствени финансови 

средства, посочват от кметската управа. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Проблемът с боклуците на Турция: Десетки сметища, а внася смет 

Рециклирането би решило много проблеми в страната 

 

Линк: https://www.dnes.bg/world/2019/07/13/problemyt-s-boklucite-na-turciia-desetki-

smetishta-a-vnasia-smet.416270 
 

 
 

Текст: Идилията в Афион, Западен Анадол, се разваля от гледката на десетки хиляди 

боклуци. Не навсякъде сметта се събира.  

 

Иронията е, че именно тук се намира един от най-големите заводи за рециклиране 

на отпадъци в Европа, както твърди фирмата.  

 

Там се преработват по 10 000 тона пластмасови отпадъци месечно. Половината от тях 

обаче идват от чужбина.  

 

Потребностите на Турция от пластмаса са огромни, но страната не събира 

достатъчно отпадъци за рециклиране, с които да задоволи нуждите си от пластмаса.  

 

https://www.dnes.bg/world/2019/07/13/problemyt-s-boklucite-na-turciia-desetki-smetishta-a-vnasia-smet.416270
https://www.dnes.bg/world/2019/07/13/problemyt-s-boklucite-na-turciia-desetki-smetishta-a-vnasia-smet.416270
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"За да спрем вноса трябва правилно да делим отпадъците си в Турция. В момента 

компетентнотно министерство работи по този въпрос, но засега се налага да 

внасяме, за да си осигурим нужните количества", обяснява пред DW Енджън Игит.  

 

Всъщност, разделното събиране на отпадъци в страната би решило много проблеми. 

Проучване на WWF сочи, че огромна част от пластмасовите отпадъци, които 

замърсяват Средиземно море, идват от Турция. 

 

Източник: Burgasnews.com 

 
Заглавие: В Поморие вече имат площадка за разделно събиране на отпадъците 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-

%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1 
 

 
 

Текст: В Поморие е обособена общинска площадка за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни 

отпадъци от бита. 

 

Отпадъците, които ще се събират на площадката, ще бъдат такива, които се 

образуват в домакинствата и са извън обхвата на наредбите за различните масово 

разпространени отпадъци. Такива са ежедневно генерирани в битовата дейност на 

хората и към настоящия момент са част от общия поток смесени битови отпадъци. 

 

Община Поморие разполага с разрешение от 04.12.2018 г. на директора на РИОСВ-

Бургас за извършване на дейности с отпадъци на площадката, която се намира в 

промишлената зона, на ул. „Странджа“ № 5. 

 

На площадката ще се приемат разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. 

негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци от бита. Отпадъците ще 

се съхраняват на площадката до предаването им въз основа на договор с лица 

притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. 

 

Площадката разполага с електронна везна за осъществяване на входящ контрол и 

претегляне на постъпващите отпадъци, складова зона за съхранение на отпадъците, 

място за престой на автомобили. Осигурено е пространство за разтоварване на 

постъпващите отпадъци. Пред отделните функционални зони са поставени табели с 

информация за разрешените за приемане отпадъци. За съхранението на отпадъците 

https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1
https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1
https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1
https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1
https://www.burgasnews.com/2019/07/12/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB/?cn-reloaded=1
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са осигурени специализирани контейнери с необходимия обем, с което се 

осигурява защита на околната среда от разпиляване на отпадъци. 

 

Гражданите могат да предават своите отпадъци всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 

ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. За информация: отдел УТООС, тел: 059625910, 0882420091 – 

Николай Каприев, 0885702062 – Венелина Тодорова. 

 

Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Теленор спести над 143 тона хартия през 2018 г.  

 

Към момента 27 от базовите станции на Теленор са хибридни и при добри условия 

използват слънчева или вятърна енергия 

 

Линк: https://www.investor.bg/telekomunikacii/457/a/telenor-spesti-nad-143-tona-hartiia-

prez-2018-g-285511/ 
 

 
 

Текст: Само през 2018 г. Теленор отчита спестени над 143 тона хартия, благодарение 

на увеличаващия се брой на потребителите, които се възползват от електронните 

версии на фактурите в бизнес портала на оператора или през приложението 

MyTelenor. Вследствие на усилията на оператора за по-отговорно използване на 

природните ресурси само за 1 година компанията успява да намали с 8% спрямо 

2017 г. количеството на използваната хартия, както и да понижи с 50% потреблението 

на хладилни агенти и да отбележи 7% спад в емисиите на въглероден диоксид. Това 

става ясно от Доклада за устойчиво развитие на Теленор за 2018, който телекомът 

публикува за осма поредна година. 

 

Към момента 27 от базовите станции на Теленор са хибридни и при добри условия 

използват слънчева или вятърна енергия. През изминалата година потреблението на 

зелена енергия се е покачило с 13%, като по този начин значително са намалени и 

отделените парниковите газове и атмосферните замърсители. В същото време, през 

2018 г. операторът отбелязва и значително намаление на потреблението на 

електричество, спестявайки близо 372 МВч, като бележи 14% спад на потреблението в 

офисите и 23% - в склада. Оптимизацията и постигането на висока ефективност при 

базовите станции пък води до минимално увеличение от 9% на използваната енергия 

от 2015 г. насам, при положение, че операторът реализира над 500% ръст в преноса 

на данни за същия период. 

 

Теленор продължава да събира и предава за рециклиране излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба телефони и 

аксесоари. През 2018 г. в магазините на Теленор бяха събрани за рециклиране 4.5 

пъти повече мобилни телефони и 2.5 пъти повече аксесоари в сравнение с 

предходната година. 

https://www.investor.bg/telekomunikacii/457/a/telenor-spesti-nad-143-tona-hartiia-prez-2018-g-285511/
https://www.investor.bg/telekomunikacii/457/a/telenor-spesti-nad-143-tona-hartiia-prez-2018-g-285511/
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Теленор публикува своите Доклади за устойчиво развитие от 2010 г. насам, с което 

изпълнява ангажимента си периодично да отчита напредъка си в посока 

корпоративна социална отговорност. Компанията подкрепя инициативи, които са с 

обществен отзвук и значимост и са устойчиви във времето. 

 

Стъпка към постигането на поставените цели в областта на корпоративната социална 

отговорност е програмата Open Mind за професионално развитие и социална 

интеграция на хора с увреждания, която компанията реализира за четвърта поредна 

година. Тя има за цел да промени цялостното отношение към хората с различни 

възможности и да покаже, че те са пълноценна част от нашето общество. В рамките 

на две години участниците в програмата работят по конкретни проекти в Теленор, а 

компанията им осигурява отворена и достъпна работна среда и съответното за 

заеманата позиция финансово възнаграждение. 

 

През 2018 г. Теленор продължи да развива кампанията за „Безопасен интернет“, 

разширявайки обхвата й както по отношение на по-голям брой обучени деца, така и 

чрез организирането на допълнителни активности, чрез които да достигне до 

поширока аудитория. В рамките на програмата през 2018 г. успешно преминаха през 

обучения за онлайн безопасност над 2500 деца от 28 училища в 15 града. Можете да 

се запознаете в детайли с Доклада тук. 

 

Източник: Банкеръ 

 
Заглавие: "Нестле" пусна на пазара първата си бутилка от 100% рециклирана 

пластмаса 

 

Линк: http://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/nestle-pusna-na-pazara-purvata-si-butilka-

ot-100-reciklirana-plastmasa 
 

 

Текст: "Нестле" пусна в търговската мрежа първата бутилка от 100% рециклирана 

пластмаса на марката на европейския пазар. Иновацията към момента е 

предназначена за бутилките минерална вода "Валверт" от 1,5 литра, но се очаква до 

края на годината да бъдат обхванати и бутилките от 500 мл. 

 

Новите бутилки са изработени изцяло от рециклиран полиетилен терефталат в Белгия. 

Този ход на "Нестле" е част от поетия ангажимент на компанията да увеличи 

съдържанието на рециклирана пластмаса в своите бутилки вода с до 35% в световен 

мащаб и до 50% в Белгия в срок до 2025 г. 

 

"В "Нестле" искаме да поемем отговорността си към нашите потребители и да 

помогнем за формирането на по-устойчиво бъдеще. Ние сме решени да 

разгледаме всички възможности за разрешаването на проблема, свързан с 

http://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/nestle-pusna-na-pazara-purvata-si-butilka-ot-100-reciklirana-plastmasa
http://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/nestle-pusna-na-pazara-purvata-si-butilka-ot-100-reciklirana-plastmasa
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пластмасовите отпадъци и търсим множество решения, които биха могли да окажат 

влияние сега. Добри примери в това отношение са разработването на нови устойчиви 

материали, подобряването на схемите за събиране и рециклиране на отпадъци и 

стимулирането на нов ролеви модел на поведение. Ето защо ние сме горди да 

пуснем новата бутилка от 100% рециклирана пластамаса на "Валверт" като още един 

важен момент в постигането на кръгова икономика и в нашето пътуване към 

устойчивост в бъдещето", заяви главният изпълнителен директор на "Нестле" в Белгия 

Мишел Мерш. 

 

"Валверт "използва вече употребявани бутилки за производството си и не създава нова 

пластмаса. Марката залага на висококачествена рециклирана пластмаса, която е 

необходима за бутилираната вода. Миналият месец Nestlе Waters North America 

започна да използва 100% рециклирана пластамаса за опаковането на своята марка 

бутилирана вода в Полша. Понастоящем компанията работи в тясно сътрудничество 

със земеделските производители и местните общности в предприятието за 

бутилиране на "Валверт" в Етал, Люксембург, за да защити естествения източник на 

минерална вода в района. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: За десетото си издание на The Bridge Fest се превръща в първия фестивал с 

нулев отпечатък у нас  

 

Най-големият тийн фестивал събира повече от 400 арт таланти във Видин 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/za-desetoto-si-izdanie-na-the-bridge-fest-se-

prevryshta-v-pyrviia-festival-s-nulev-otpechatyk-u-nas-2176260 
 

 

Текст: От 13 до 21 юли град Видин ще е домакин на най-големия тийнейджърски 

фестивал в България -The Bridge Fest. Събитието ще събере 400 талантливи младежи 

на възраст от 14 до 21 години от цялата страна, които имат желание да създават 

изкуство. По време на фестивала ще се проведат над 20 работилници за визуални 

изкуства, архитектура, дизайн, танци, музика и други. В рамките на една седмица 

младите арт хора ще имат възможност да реализират своите идеи и да 

усъвършенстват уменията си. 

 

За юбилейното 10-о издание на The Bridge Fest организаторите са си поставили 

амбициозната задача да превърнат събитието в първия фестивал у нас с нулев 

отпечатък или ZERO WASTE. Тази цел ще бъде постигната с подкрепата на Системата 

на Кока-Кола в България и ЕКОПАК, които чрез съвместната си екологична инициатива 

„Моят зелен град“ ще подпомогнат разделното събиране на отпадъци на територията 

на фестивала и ще насърчат вдъхването на нов живот на отпадъците от пластмасови 

опаковки. 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/za-desetoto-si-izdanie-na-the-bridge-fest-se-prevryshta-v-pyrviia-festival-s-nulev-otpechatyk-u-nas-2176260
https://dariknews.bg/regioni/vraca/za-desetoto-si-izdanie-na-the-bridge-fest-se-prevryshta-v-pyrviia-festival-s-nulev-otpechatyk-u-nas-2176260
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„Намаляването на негативния отпечатък на всеки един от нас ще бъде основна тема в 

тазгодишното издание на фестивала. За да популяризираме този модел на 

поведение сред тийнейджърите, сме създали обучителни програми за 

популяризиране на екосъобразни навици. Цялото количество отпадъци на територията 

на фестивала ще се събира разделно и ще бъде използвано за създаване на 

изкуство“, разказа Михаил Стефанов - организатор на The Bridge Fest. 

 

Темата за опазване на околната среда и еко образованието ще е централна за 

няколко от ключовите работилници на фестивала. В тази за архитектура ще бъде 

вдъхнат нов живот на пластмасовите отпадъци с изработката на макети. В уъркшопа 

за „Влог и режисура“ ще бъдат заснети интерактивни видео уроци за опазването на 

околната среда от тийнейджъри за тийнейджъри. В работилницата „Handmade“ ръчно 

ще бъдат изработени различни артикули от рециклирани материали. 

 

В рамките на юбилейното издание на фестивала ще се включат и ментори от 

образователната програма на Кока-Кола Youth Empowered, които ще споделят как 

разгръщат своята креативност в работата си, а специалисти от TELUS International 

Europe ще подготвят младежите за техните първи интервюта за работа. 

 

Вече 10 години фестивалът се организира изцяло от доброволци, а тазгодишното 

издание на The Bridge Fest се осъществява с подкрепата на Община Видин, фондация 

„Америка за България“, Кока-Кола, ЕКОПАК и TELUS International Europe. 


