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Източник: Банкер 

 

Заглавие: Инвеститорите ще печелят повече, ако подкрепят рециклирането на 

пластмаса 

 

Линк: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/investitorite-shte-pecheliat-

poveche-ako-podkrepiat-recikliraneto-na-plastmasa 

 

 
 

Текст: Повечето от използваната пластмаса никога не се рециклира. В световен 

мащаб почти 90% от пластмасовите отпадъци се озовават в океаните или в депa, 

където се изгарят. С прогнозата, че употребата на пластмаса ще се увеличи тройно 

до 2050 г., се появява огромна възможност както в икономически, така и в екологичен 

аспект - да превърнем тази пластмаса в градивни елементи за нови материали 

вместо в лошо управлявани отпадъци.   

 

Центърът за кръгова икономика в сътрудничество с Closed Loop (инвестиционна 

фирма, фокусирана върху изграждането на кръговата икономика) провежда 

изследване, с което насърчава повече инвестирането в нови технологии за 

рециклиране на пластмасa - област с приблизително 120 милиарда долара 

потенциал за приходи само в Северна Америка, съобщи изданието Waste Dive. 

 

Светът е "в преклонен момент", отбелязва докладът: глобалното потребление на 

пластмаса накара правителствата и потребителите да поставят замърсяването с 

пластмаса като все по-належащ екологичен проблем. Настоящата инфраструктура 

за рециклиране обаче се оказва неадекватна за справяне с мащаба на този 

проблем за много видове материали. Проблемите с разлагането или замърсяването 

често правят възстановените материали неизползваеми. Също така трудно се 

намират определени видове пластмаса в нужните количества. Потенциални решения 

обаче съществуват. 

 

Според проучването нарастващата информираност на обществото за 

замърсяването с пластмаса е подтикнала поне 60 доставчика на технологии да 

разработят "иновативни решения" за пречистване, разлагане или преобразуване на 

пластмаси - инерция, която може да бъде поддържана само ако инвеститорите, 

успешните марки и индустрията "незабавно вложат в напредъка на рециклиране на 

пластмаса и провеждането на това в мащаб".  

 

Например основаната в Канада Loop Industries, деполимеризира пластмасовите 

продукти, като разлага полимерите на мономери. След това те се филтрират, 

пречистват и  отново полимеризират в пелети с високо качество, подходящи за 

използване в опаковки с хранителен клас. 

 

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/investitorite-shte-pecheliat-poveche-ako-podkrepiat-recikliraneto-na-plastmasa
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/investitorite-shte-pecheliat-poveche-ako-podkrepiat-recikliraneto-na-plastmasa
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Моделът на Loop демонстрира необходимостта от подкрепата на индустрията. 

Компанията има подписани договори за инвестиция с Danone Evian, Nestlé Waters и 

L'Oreal; споразумения с PepsiCo, Coca-Cola и други марки.  

 

Докладът отбелязва, че възвращаемостта на тези инвестиции вече е доказана, защото 

доставчиците на пластмасови изделия работят печелившо с по-високи маржове. "Това 

ще доведе до драматична промяна във веригите за доставка на пластмаси и 

химикали през следващите десет години", подчертават изследователите. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: България е сред страните, които не се възползват от възможностите за 

рециклиране 

 

Линк: http://bnr.bg/post/101176568 

 

 
 

Текст: На фона на големите количества генериран отпадък в Европа, търсенето на 

рециклирана пластмаса, която да бъде обратно вложена в различните производства 

е под 10 процента. Това стана ясно по време на конференцията, посветена на 

ползите от запазването на продуктите възможно най-дълго в икономическия цикъл. 

 

България е сред страните, които не се възползват от възможностите за оползотворяване 

на отпадъчната продукция. 

 

Бижута, произведени от стъклени отпадъци и кафе, сервирано в чашки от овесени 

ядки. Това са само част от иновативните решения на родните предприемачи в 

ефективното управление на ресурсите. Кръговият икономически модел цели 

максимално затваряне на цикъла производство-потребление и минимизиране на 

отпадъците. Ивелина Василева - председател на Парламентарната комисия по 

околната среда и водите: „Кръговата икономика не е по желание, а е и задължение. 

Повишава конкурентноспособността, насърчава иновациите и създава работни 

места на местно ниво“. 

 

Повече от 100 представители на частния и публичния сектор в Европа са поели 

ангажимента: „До 2025-та година да влагат в нови продукти 10 милиона тона 

рециклирана пластмаса“. 

 

Предимствата на пластмасата в контекста на кръговата икономика обобщава Антон 

Пейчев - старши-експерт от Екоминистерството: „Неограничена функционалност и 

приложимост във всяка индустрия, във всеки сектор, във всяка сфера на бита, на 

икономиката. Лек, здрав и издръжлив материал“. 

 

http://bnr.bg/post/101176568
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Как България се вписва в целите на Европейската комисия, за рециклиране на 

отпадъците и борбата с парниковите газове чрез кръговата икономика и какви 

трудности срещаме, какви възможности дават кръговата икономика на малките 

предприемачи, коментира по-рано днес пред БНР Николай Минков, изпълнителен 

директор на сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“ (ИКС), които са 

организатори на събитието. 

 

„В посока на преработване на отпадъците имаме огромни нереализирани 

възможности. Нашият форум за втора поредна година е точно насочен към това – да 

видим най-напред добрите практики, които индустриалните оператори прилагат, а 

така също и предприемачески идеи, иновативни решения, които да бъдат споделени 

с участниците във форума“, коментира Минков в интервю за предаването “Преди 

всички“ по програма “Хоризонт“. 

 

Има ли перспектива в България сметищата за боклуци да изчезнат 

 

„Важното е, че българските индустриални оператори, правителството, а също и 

общините, все повече насочват внимание към търсенето на технологии и решения за 

рециклиране на отпадъци и оползотворяване на различни отпадни материали, които 

могат да генерират добавена стойност“, каза още Николай Минков. 

 

Източник: Money.bg 

 

Заглавие: Белград ще се сдобие със станция за рециклиране от последно поколение 

за €300 милиона 

 

Линк: https://money.bg/economics/belgrad-shte-se-sdobie-sas-stantsiya-za-retsiklirane-ot-

posledno-pokolenie-za-eur300-miliona.html 
 

 
 

Текст: Обединение сключи заем за 300 милиона евро с Международната финансова 

корпорация (IFC) и Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждането 

на съоръжение за енергийни отпадъци в Сърбия, пише SeeNews. 

 

В обединението участват френската компания в сферата на обработката и 

управлението на отпадъците Suez, японската корпорация Itochu и общоевропейският 

фонд Margeerite. 

 

Кредитът ще се използва за финансирането, проектирането, изграждането и 

пускането в експлоатация на съоръжението, в което ще се рециклират отпадъци. 

Предприятието ще позволи да се затвори разположеното до Белград сметище Vinca, 

което е едно от най-големите все още действащи такива. 

 

https://money.bg/economics/belgrad-shte-se-sdobie-sas-stantsiya-za-retsiklirane-ot-posledno-pokolenie-za-eur300-miliona.html
https://money.bg/economics/belgrad-shte-se-sdobie-sas-stantsiya-za-retsiklirane-ot-posledno-pokolenie-za-eur300-miliona.html
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Koнcopциyмът e пoлyчил вcичĸи нeoбxoдими paзpeшeния зa плaниpaнe и зaпoчвaнe 

нa cтpoитeлcтвoтo. Πлaниpa ce пълнитe тъpгoвcĸи oпepaции дa зaпoчнaт пpeз 2022 

гoдинa. Дoгoвopът зa eĸcплoaтaция и пoддpъжĸa e 25-гoдишeн и e в paзмep нa 400 

милиoнa eвpo, cъoбщaвaт oт Ѕuеz. 

 

"Зaeднo c нaшитe пapтньopи Ѕuеz oчaĸвaмe c нeтъpпeниe дa пpeдocтaвим нa Бeлгpaд 

eĸoлoгичнитe пoлзи oт тoзи зaбeлeжитeлeн и пoĸaзaтeлeн пpoeĸт, мoдeл зa peгиoнa нa 

Зaпaднитe Бaлĸaни и извън нeгo", ĸaзa вицeпpeзидeнтът нa гpyпaтa, oтгoвapящ зa 

Фpaнция, Итaлия и Цeнтpaлнa Eвpoпa, Mapи-Aнжe Дeбoн. 

 

Πo пpoeĸт инфpacтpyĸтypaтa вĸлючвa изгpaждaнeтo нa cъopъжeниe зa пpoизвoдcтвo 

нa eлeĸтpoeнepгия oт oтпaдъци, ĸoeтo щe пoдaвa тoĸ пo нaциoнaлнaтa мpeжa и щe 

cпoмaгa нa бeлгpaдcĸaтa oбщинcĸa цeнтpaлнa тoплoфиĸaция, ĸaтo пo тoзи нaчин щe 
ce нaмaли зaвиcимocттa ѝ oт пpиpoдeн гaз. 

 

Дoпълнитeлнитe cъopъжeния вĸлючвaт изгpaждaнe нa блoĸ зa peциĸлиpaнe нa 

oтпaдъци c ĸaпaцитeт oт 200 000 тoнa гoдишнo и инжeнepнo cмeтищe зa биoгaз. 

Cтaнциятa щe пpepaбoтвa дo 43 тoнa oтпaдъци нa чac. 

 

Източник: Стандарт 

 
Заглавие: 7 фирми искат да модернизират сметището в Разград Копирано  

 

Линк: https://www.standartnews.com/regionalni/7-firmi-iskat-da-modernizirat-

smetishcheto-v-razgrad-403503.html 
 

 
 

Текст: Седем са консорциумите от фирми, готови да модернизират регионалното 

сметище в Разград. Обществената поръчка включва проектиране, изграждане на 

компостираща инсталация и  направа на инсталация за предварително третиране на 

битовите отпадъци. Стойността на  проекта, който се финансира  от ОП „Околна 

среда“ е 8,7 млн.лв. 

 

Целта на инвестицията е да се намалят количествата на депонираните отпадъци, 

които се събират от населените места в цялата област и се изхвърлят на сметището 

край Разград. Това на практика ще удължи неговия експлоатационен период. Освен 

намаляването на количествата на биоразградимата смет, ще се увеличи делът на 

рециклираните и оползотворените отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло. Така в резултат на модернизацията отпадъците ще се превръщат в ресурс, 

обясниха от кметството в Разград. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Събират опасни отпадъци в три столични района 

https://www.standartnews.com/regionalni/7-firmi-iskat-da-modernizirat-smetishcheto-v-razgrad-403503.html
https://www.standartnews.com/regionalni/7-firmi-iskat-da-modernizirat-smetishcheto-v-razgrad-403503.html
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Линк: https://news.bg/bulgaria/sabirat-opasni-otpadatsi-v-tri-stolichni-rayona.html 

 

 
 

Текст: На 10 - 12 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно 

събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични 

района: "Оборище", "Младост" и "Подуяне". 

 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва: 

 

Район "Оборище" 

 

10.10.2019 г. (четвъртък) - бул. "Янко Сакъзов", на входа на парк "Заимов" срещу ул. 

"Васил Априлов" 

 

Район "Младост" 

 

11.10.2019 г. (петък) - ж.к. "Младост 4", на входа на парк "Сухото дере" откъм ул. 

"Самара" - бл. 440 

 

Район "Подуяне" 

 

12.10.2019 г. (събота) - ул. "Плакалница" № 51, пред районна администрация "Подуяне". 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

- Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни) 

 

- Лакове и бояджийски материали 

 

- Домакински препарати и химикали 

 

- Мастила и замърсени опаковки 

 

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

 

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на 

столицата да предадат съхраняваните в домовете им отровни препарати и химикали. 

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

 

https://news.bg/bulgaria/sabirat-opasni-otpadatsi-v-tri-stolichni-rayona.html
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Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в София е плод на 

съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Нови кошчета за кучешки отпадъци в Ямбол 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/novi-koshcheta-za-kucheshki-otpadyci-v-

iambol-2191236 

 

 
 

Текст: 10 кошчета за кучешки отпадъци са поставени на различни места по цялата 

дължина на улица „Г. Раковски", която е любимата пешеходна зона за жителите на 

града. Две от тях са разположени в парковата зона срещу Централна поща, а други 

три - съответно до Регионална библиотека, до бившето кино „Вапцаров“ и пред МОЛ 

– Ямбол. Останалите пет са в участъка от подлеза на ул. „Преслав“ до края на ул. „Г. 

Раковски“ при кръстовището с ул. „Ген. В. Заимов“. 

 

Кошчетата са от стомана с вътрешен контейнер за изхвърляне на отпадъците и имат 

нужното обозначение. Община Ямбол призовава собствениците на домашни кучета 

да имат отговорно отношение към поддържането на чист и приветлив вид на града и 

да не се допуска замърсяване на обществени територии като улични платна, 

пешеходни зони, тревни площи. 

 

В бъдеще се предвижда поставянето на такива кошчета и на други места в града, 

уточниха от община Ямбол. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Дизайнерката Вивиан Уестууд: Купувайте по-малко, рециклирайте 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/dizajnerkata-vivian-uestuud-kupuvajte-po-

malko-reciklirajte-2191440 

 

 
 

Текст: Вивиан Уестууд иска хората да купуват по-малко - "да редуцират, да преминат 

към повторна употреба и да рециклират", за да спасят планетата, съобщи 

Контактмюзик. 

 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/novi-koshcheta-za-kucheshki-otpadyci-v-iambol-2191236
https://dariknews.bg/regioni/burgas/novi-koshcheta-za-kucheshki-otpadyci-v-iambol-2191236
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/dizajnerkata-vivian-uestuud-kupuvajte-po-malko-reciklirajte-2191440
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/dizajnerkata-vivian-uestuud-kupuvajte-po-malko-reciklirajte-2191440
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78-годишната дизайнерка настоява, че са нужни драстични мерки, за да се спрат 

климатичните промени. "Нещо трябва да се направи тази година, защото в противен 

случай ще е прекалено късно. Не е достатъчно да живеем живота си, както досега. 

Трябва да се придържаме към редуциране, повторна употреба, рециклиране. Трябва 

да намалим дрехите, които купуваме, да купуваме неща с високо качество, а не 

много неща, да сме сигурни, че искаме да носим дадена дреха”, каза тя. 

   

Вивиан Уестууд смята, че дейността й на активистка се преплита с тази на дизайнерка, 

защото едното помага на другото. В разговор с Наоми Кембъл за британското 

издание на сп. "Вог" тя отбеляза, че ако искаш да постигнеш успех, е много важно да 

изглеждаш страхотно, защото тогава хората гледат сериозно на теб. 

 

Наоми припомни, че когато била 16-годишна, дизайнерката разговаряла с нея, за да 

я накара да прояви интерес към филантропската дейност. "Това имаше огромно 

въздействие върху мен. По онова време започнах да работя с Нелсън Мандела в РЮА, 

така че за мен това бе нещо ново. Това бе като да направиш нещо, защото искаш да 

го сториш”, поясни Кембъл. 


