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Източник: Актуално 

 

Заглавие: 11-годишен предприемач от Калифорния спасява света от отпадъци 

 

Линк: https://www.actualno.com/goodnews/11-godishen-predpriemach-ot-

kalifornija-spasjava-sveta-ot-otpadyci-snimki-news_1573570.html 

 
 

Текст: Райън Джеймс Хикман е американски младши предприемач станал 

известен с усилията си за рециклиране на отпадъци, не само в родния си щат 

Калифорния, но и по цял свят. 

 

Момчето получава световна известност през 2016 година, когато историята му 

набира голяма популярност в социалните мрежи. А действията му вдъхновяват 

милиони хора по света, които се присъединяват към каузата му за спасяване на 

планетата. Роденият на 7-ми юли 2009 година Райън е само на 11 години, но вече 

е горд собственик на рециклираща компания, носеща неговото име – Ryan’s 

Recycling Company. 



 

Как започва всичко  

 

През 2012 година, когато Райън е още 3-годишен, баща му го води в местен 

център за рециклиране на отпадъци, за да оставят няколко малки торби с 

консерви и бутилки, за което получават и няколко долара. Тази привидно 

обикновена случка поставя началото на бъдещото му развитие. Малкият Райън 

остава толкова впечатлен, че още на следващия ден информира родителите си, 

че иска да раздаде празни найлонови торбички на всички съседи, където те да 

събират своите рециклируеми отпадъци и да му ги дават. 

 

Местните домакинства започват да събират консервите и бутилките си за Райън, 

като разказват за инициативата му на свои приятели и колеги. Днес малкият 

предприемач има клиенти из целия окръг Ориндж, Калифорния, а страстта му 

за все по-масово рециклиране е още по-осезаема. Райън събира и рециклира 

пластмасови и стъклени бутилки за напитки, както и алуминиеви кутии. Всяка 

седмица момчето прекарва по няколко часа, в които сортира отпадъците от 

клиентите си и ги подготвя за транспортиране до местния център за изкупуване, 

където се разтоварват и претеглят. Родителите на Райън подкрепят инициативата 

му и помагат с каквото могат, но най-вече с транспорта. 

 

Световна известност  

 

Усилията на Райън за опазването на околната среда вече са международно 

признати. Момчето получава приза „Младото чудо на CNN“ за 2017 г. и се появи в 

шоуто на Елън Дедженеръс. Същата година той е награден с отличието 

„Гражданин на годината“ от родния си град Сан Хуан Капистрано и е определен 

от регистъра на Ориндж Каунти като един от 100-те най-влиятелни хора за 2017 

година. 

 

Признанията му не спират и през следващите години – през 2018 г. Райън е 

избран от уеб портала MSN в топ 15 на децата, които променят света; получава 

награда за „Добро домакинство“ през 2019 и 2020 г., влизайки в списъка от 40 

деца, променили света; забелязан е и от списание Reader's Digest 2020, където 

попада в списъка на децата на десетилетието, променящи света; включен е в 

списание TIME за деца, в National Geographic, както и като част от WHIZ KID в 

списание OC Family. През 2020 г. Райън беше номиниран и беше сред топ 

финалистите за наградата „Дете на годината“ (Kid of the Year) на списание TIME. 

 

Цел  

 

Райън се надява да повиши колкото се може повече осведомеността за 

спасяването на планетата чрез рециклиране. Целта му е да рециклира 

отпадъците преди те да попаднат в океана, където стават опасни за околната 

среда и животните.  

 

Компанията му вече е рециклирала над 800 000 кутии и бутилки и за няколко 

години е събрала над 10 000 долара. Момчето спестява за своето бъдещо 

образование, но има и една по-нестандартна мечта – да си купи собствен 

камион за боклуци, за може да събира и рециклира още повече отпадъци. 

 

Райън често се включва в почистването на плажове и продава тениски с 

фирменото лого на компанията си, като дарява всички събрани приходи на 



Тихоокеанския морски център за бозайници в Лагуна Бийч и подпомагане на 

техните доброволчески усилия.  

 

Малчуганът е горд посланик на още няколко фондации, подкрепящи 

рециклирането – Recycle From Home, Acasta, Sand Cloud, Busch Systems, Recycle 

Across America и Valet Living. 

 

Източник: Банкеръ 

 

Заглавие: Пазарът на отпадъци става все по-интересен за бизнес 

 

Линк: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/pazarut-na-otpaduci-stava-

vse-po-interesen-za-biznes 

 

 
 
Текст: Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. В 

повечето случаи те са ненужен, неизползваем или нежелан материал. 

Различните видове отпадъци варират в зависимост от използваните технологии, но 

някои от тях могат да се превърнат и в ценна суровина и могат да бъдат 

рециклирани  (сметопреработени) и повторно използвани. 

 

Много от тези отпадъци имат негативен ефект върху заобикалящата ни околна 

среда, а и върху човека и върху животните и птиците. За съжаление вследствие на 

индустриализацията количеството на боклука се увеличава с бързи темпове, 

което поставя и въпроса за организиране на събирането и преработването му.  

 

Нов играч влиза на пазара на отпадъци у нас. Комисията за защита на 

конкуренцията е разрешила придобиване на пряк едноличен контрол от страна 

на Кирил А. Търев върху „Уейст Солюшънс“ ООД - Варна и непряк контрол върху 

дъщерното дружество „Уейст Солюшънс България“ ЕООД - София. 

 

Целта на планираната сделка е Кирил Търев да придобие дружество с установен 

бизнес модел, стабилни и прогнозируеми парични потоци, което ще му позволи 

да навлезе на пазара за събиране и управление на отпадъците. 

 

Участниците в нея са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението 

си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всичките 

им фирми на територията на страната за предходната финансова година 

надхвърля 25 млн. лева. Възникналото задължение за предварително уведомяване 

е изпълнено. 

 

„Уейст Солюшънс“ ООД е едноличен собственик на „Уейст Солюшънс България“ 

ЕООД. Двете се занимават с предприемаческа дейност в областта на отпадното 

стопанство – събиране и извозване на отпадъци от домакинства и 

промишлеността, улично почистване и зимно поддържане, оползотворяване и 

отстраняване на вторични суровини, озеленяване, цветопроизводство, 

поддържане на светофарни съоръжения и пътна маркировка, ремонт и 
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асфалтиране на улици, пътища и тротоари, строително-монтажна дейност, 

търговия с вторични суровини, транспортна и спедиторска дейност.  

 

Сключването на сделката е под условието, че се получи разрешение от Комисия 

за защита на конкуренцията. Контролираните от Кирил Търев дружества имат  

дейност на територията на страната, но в различни сфери от тази на купуваното 

предприятие.  

 

„Уейст Солюшънс” ООД не извършва самостоятелна търговска дейност, а 

приходите му са от дейността на "Уейст Солюшънс България“ ЕООД - събиране, 

транспортиране, складиране, обработване и оползотворяване на битови, 

строителни, производствени отпадъци, както и събиране, транспортиране и 

предаване за обезвреждане на опасни отпадъци. Дружеството извършва още 

комунални услуги към различни общини, като почистване и зимно и лятно 

поддържане на улици, тротоари, площади и други зони за обществено ползване. 

Основната дейност на предприятието се осъществява на територията на 

общините Добрич, Разград, Плевен, Попово, Исперих, Генерал Тошево, Етрополе, 

Ветово и Руен. В общините Разград и Добрич „Уейст Солюшънс България“ ЕООД 

е оператор и на регионалните депа за отпадъци. Освен посочените дейности, 

дружеството има сключени договори за събиране, транспорт и оползотворяване 

на отпадъци и с частни клиенти 

 

След направения анализ на дейността на засегнатите предприятия, КЗК е 

установила, че планираната концентрация няма да окаже въздействие на нито 

един съответен пазар на територията на страната. Участниците в сделката не 

осъществяват дейности на едни и същи пазари, нито оперират на вертикални или 

на тясно свързани на тях съседни пазари. В резултат комисията счита, че сделката 

следва да бъде разрешена. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Асеновградчани опазват околната среда, като предават уредите си за 

рециклиране 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/652714 

 

 

Текст: Кампания на община Асеновград събра 820 килограма електроуреди, 

излезли от употреба. Акцията се състоя при повишен интерес, независимо от 

метеорологичните условия, отчита от Отдел „Екология и околна среда“. 

 

Целта на подобни кампании е да се създаде мотивация за гражданите да 

опазват околната среда, като не изхвърлят безразборно и на нерегламентирани 

места непотребната им техника. 

 

Същата акция бе проведена и през октомври 2020 г., когато резултатът отново бе 

мотивиращ – тогава също се събраха около 1 тон излезли от употреба 

електроуреди. Съответната техника се извозва със специализирани автомобили 

до местата, на които ще бъде рециклирана. 



 

Ето какво се събра на последната акция в Асеновград: телевизори – 30 броя; 

монитори – 15 броя; микровълнови фурни -  4 броя; прахосмукачки – 6 броя; 

хладилник – 1 брой; радио – 8 броя; компютри – 3 броя; други – 22 броя. 

 

Източник: Монитор 

Заглавие: Почистиха нерегламентирани сметища в Стрелча 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/pochistiha-nereglamentirani-smetishta-v-

strelcha-256105 

 

 

Текст: Работници, наети по програмите „Младежка заетост” и „Заетост за теб” в 

община Стрелча, почистиха 55 декара замърсени площи в местността „Радин 

дол” (над Ромската махала) от нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци. 

 

Чистенето е извършено ръчно, като отпадъците са събрани разделно в чували за 

пластмаса и метал. Община Стрелча изказва благодарност на доброволците от 

ромската махала, които по инициатива на общинския съветник Ивайло Личев се 

включиха в почистването, съобщиха от кметската администрация. 

 

От началото на 2021 г. в Стрелча са почистени общо 5 нерегламентирани 

сметища. Кметство Блатница също се включи в инициативата за ликвидиране на 

нерегламентирани сметища през уикенда. Доброволци под ръководството на 

кметския наместник почистиха нерегламентирано сметище извън регулацията 

на селото. От началото на годината в с. Блатница са почистени 3 

нерегламентирани сметища. 

 

От местната администрация уверяват, че ще продължат активните си действия за 

ликвидиране на нерегламентираното изхвърляне на боклуци чрез почистване и 

разделно събиране на отпадъците. 
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