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Източник: 24 Часа 

Заглавие:  Системата на Кока-Кола в България рециклира 96 % от генерираните 

в производството си отпадъци гĸнĸpиpoнитĸ в пpeизвeдcтвeтe cи eтпoдъци  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/8957201 

 

 
 
Текст: През 2019 г. е намалено потреблението на вода с рекордните 5%, а 1500 

служители са инвестирали близо 7000 часа в доброволчество 

 

Принос от 0,6% от БВП на страната, рекордно намаление на потреблението на 

вода и хиляди часове доброволчество са само част от акцентите в Доклада за 

устойчиво развитие и социо-икономическо въздействие на Системата на Кока-

Кола в България за 2019 г. 

  

„Кока-Кола е вече 55 години в България и с всяка изминала година постиженията 
и приносът ни за икономиката в страната стават все по-впечатляващи. Горди 

сме, че Системата на Кока-Кола поддържа добавена стойност от 654 млн. лева, 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8957201


което е общо 0,6% от БВП на България. На всеки лев, изразходван за напитка на 

Кока-Кола, 70 стотинки остават в местната икономика. Системата поддържа 16 

200 работни места по цялата си верига на стойност, което е около 0,5%  от 

общата заетост. Водени от стремежа си непрекъснато да се развиваме, през 

2019 г. открихме най-модерната бутилираща линия за PET бутилки сред всички 28 

държави в Групата Кока-Кола Хеленик - в производствения ни център в 

Костинброд. 1500 наши колеги посветиха близо 7000 часа в доброволчество за 

каузи, в които вярват“, споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-

Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България. 

 

Източник: Труд 

 
Заглавие: Спецакция в Плевен, проверяват площадка за съхранение на отпадъци 

в индустриалната зона 

 

Линк:https://trud.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%

B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%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%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D0%B2-

%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%

D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ 

 
 
Текст: Акцията е по делото с боклука срещу братя Бобокови 

 

Акция по делото с боклука срещу бизнесмените Бобокови - проверява се 

площадка за съхранение на отпадъци в индустриалната зона на Плевен. 

Площадката се намира в бивше индустриално предприятие, предава БТВ. 

 

Операцията се ръководи от Специализираната прокуратура с участие на екипи 

на полицията и пожарната. На място има и екип на Министерството на околната 

среда и водите. 

 

За това място има сигнал, че се складират опасни боклуци, внесени от Италия. 

Става въпрос за около 9 000 тона отпадъци 

 

След ареста на бизнесмените братя Бобокови и бившият заместник-министър 

по екология Камен Живков и повдигнатите срещу тях обвинения, съхраняваният 

зад оградата отпадък стана предмет на досъдебното производство срещу тях. 

 

Източник: Investor.bg 

 



Заглавие: Veolia иска да създаде глобален гигант в управлението на водите и 

отпадъците  

 

Ходът цели да противодейства на растящата конкуренция на Китай в сектора 

 

Линк: https://www.investor.bg/evropa/334/a/veolia-iska-da-syzdade-globalen-

gigant-v-upravlenieto-na-vodite-i-otpadycite-311195/ 

 

 
 
Текст: Veolia Env ironnement иска да придобие най-големия си конкурент в опит 

да създаде глобален гигант в сектора на управлението на отпадъци и води и да 

се справи със задаващата се конкуренция от Китай, предава Bloomberg. 

 

Опортюнистичният опит на френската компания да придобие Suez съживява 

усилие, което се провали преди осем години. Сега моментът може да е по-

подходящ, тъй като климатичните промени заемат предно място в глобалния 

дневен ред, а правителствата в света се стремят да инвестират в услуги за 

рециклиране и да гарантират сигурността на водните ресурси. 

 

Тенденциите стимулираха ръст на сделките. Китай сля няколко компании, а KKR 

през март реши да купи британската компания за управление на водните 

ресурси Viridor за около 5 млрд. долара. EQT AB пък придоби френския си 

конкурент Saur преди две години. 

 

„Консолидацията ще продължи“, смята главният изпълнителен директор на Veolia 

Антоан Фреро, след като обяви офертата за 2,9 млрд. евро (3,5 млрд. долара) 

за първоначални 29,9% в Suez, първата стъпка към потенциално пълно 

придобиване. „Китай явно разбра значението на тези бизнеси“, заяви Фреро и 

допълни, че китайската компания Beijing Enterprises Water Group ще се превърне 

в най-големия конкурент на компанията му в бъдеще. 

 

Veolia, която у нас е концесионер на „Софийска вода“, предложи да придобие 

дела от енергийната компания Engie за 15,50 евро на акция. Ако сделката бъде 

одобрена, тя ще направи оферта за останалата част от компанията, използвайки 

тази цена като референтна. Това би оценило Suez на 9,7 млрд. евро (11,6 млрд. 

долара). 

 

Трансакцията ще създаде компания с комбинирани приходи от над 40 млрд. 

евро със заводи, третиращи всичко – от питейна вода до опасни отпадъци. Това 

се случва в момент, когато компании от сектора на комуналните услуги опитват 

да съживят печалбите, засегнати от коронавирусната пандемия, а 

правителствата се стремят да харчат повече за екологични услуги в пакетите си 

от мерки за стимулиране на икономиката. 

 

„На глобалния пазар размерът е от голямо значение за финансирането на 

оборудването, необходимо за финансирането на екологичния преход на 



градове и индустрии. Взаимното допълване на двете групи е много силно“, казва 

Антоан Фреро. 

 

Източник: Труд 

 
Заглавие: Депото за твърди битови отпадъци в Търново обработило 27 000 тона 

смет за година 

  

Линк: https://trud.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE-

27-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ 

 

 
 
Текст: Близо 27 000 тона смет са постъпили през миналата година в Регионалната 

система за управление на твърди битови отпадъци, изградена край 

великотърновското село Шереметя. Депото обслужва общините Велико Търново, 

Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица. 

 

Над 25 800 тона са общо постъпилите за сепариране смесени битови отпадъци. 

Общо постъпилите зелени отпадъци за компостиране са над 1095 тона.  

 

След обработка от сепариращата инсталация, от общото количество са 

отделени различни видове отпадъчни материали. Това са 2521 тона 

рециклируеми отпадъчни материали - стъкло, метали, пластмаси, близо 3100 

тона модифицирано гориво от отпадъци /RDF/, както и 11 012 тона 

биоразградими отпадъци. 

 

Постъпилите за депониране в основната клетка смесени битови отпадъци, след 

отсортирането им, са близо 9179 тона, а от външни фирми количествата са почти 

1102 тона. 

 

Регионалната система е открита през 2016-а година, изградена е по проект по 

ОП „Околна среда“ на стойност 33,4 милиона лева с водещ бенефициент 
Община Велико Търново. Целта е екологосъобразното третиране на смесено 

събраните битови отпадъци, както и на разделно събраната смет. Основната 

клетка е запълнена на ниво малко повече от 50%, което кореспондира напълно с 

първоначално заложения срок на експлоатация до 2023-а година. Предвидено е 

изграждането на втора и трета клетка, като процедурите, предшестващи 

строителните дейности, са в ход. 

 


