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Източник: Дневник 

 

Заглавие: Как се прави бизнес от отпадъци 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2021/06/28/422665

8_kak_se_pravi_biznes_ot_izmiti_otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Съкратена от работата си и затворена в блокирания от пандемията от 

коронавирус Лондон, Флора Блатуей създаде бизнес от боклука, изхвърлян по 

калните брегове на река Темза. 

 

Малко повече от година, след като открива красотата на цветните парчета 

пластмаса, които е събра, докато почиства реката, 34-годишната британка вече 

е направила и продала хиляди поздравителни картички, украсени с тях. 

 

Когато се премества в Пекъм в югоизточен Лондон, тя започва да изпраща 

картички на съседите си, предлагайки да им напазарува и друга помощ, докато 

са затворени в домовете си заради COVID-19. 

 



"Те бяха първите получатели на измитите картички. Някои съседи ми казаха, че са 

невероятни и трябва да ги продавам", разказва тя пред Ройтерс. 

 

Сега Флора съчетава изработването на картичките с работа на непълен работен 

ден за компания, продаваща опаковки, направени от водорасли. Напълно 

различна от предишната й занимание във фирма за сосове от нестандартни 

плодове и зеленчуци. 

 

Завършила география, Флора Блатуей не е учила професионално изкуство, но 

обича да бъде навън и да открива нови приложения на стари копчета или 

пластмасови сламки, докато почиства брега на реката за местна 

благотворителна организация за опазване на околната среда. 

 

"Не можех да пътувам до провинцията заради локдауна в Лондон, така че Темза 

се превърна в нещо като прекрасно убежище за мен, където излизам и правя 

нещо положително, докато се разхождам. Това те кара да се чувстваш двойно 

добре. " 

 

Обикновено Флора прави по няколко стотин картички на месец, но откакто 

историята й се появи в британските медии е затрупана с поръчки. Миналият 

месец е направила няколко хиляди картички, за да отговори на увеличаващите 

се поръчки: 

 

"Мисля, че бъдещето е на хора, които създават неща или започват бизнес, който 

не оказва толкова голямо въздействие върху околната среда. Дали ще е повторна 

употреба, преработване или създаване на вещи от отпадъци. Смятам, че това е 

пътят напред", казва тя. 

 

"Надявам се, че хората ще го правят все по-често и те наистина го вършат. Аз не 

съм първата". 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие: Германците подкрепят събирането на стари смартфони за 

рециклиране 

 

Линк:  https://it.dir.bg/komunikatsii/germantsite-podkrepyat-sabiraneto-na-stari-

smartfoni-za-retsiklirane 

 

 
 

Текст: Повечето хора в Германия подкрепят идеята за събиране на старите 

смартфони, за да се улесни рециклирането на ценните метали в тях, установи 

проучване, цитирано от ДПА. 

 

Старите или повредени мобилни телефони често събират прах у дома или биват 

изхвърляни заедно с битовите отпадъци въпреки указанията, че трябва да се 

събират и предават отделно, казаха от германската федерална организация за 

защита на околната среда ДБУ. 

 



Смята се, че близо 200 милиона мобилни телефона в Германия вече не се 

употребяват, но не са рециклирани, сочат данни на дигиталната група "Битком". 

Те съдържат ценни метали като мед, кобалт, тантал, сребро, злато, никел и други 

редки елементи. 

 

Около 87 на сто от анкетираните в проучването на ДБУ казват, че схема за 

депозиране на стари смартфони би била "добра" или "много добра". 

 

"Електронните отпадъци се превръщат в мащабен проблем за Германия и целия 

свят", каза генералният секретар на организацията Александер Бонде. 

 

Той изтъкна, че отговорите на анкетираните трябва да бъдат "аларма за 

законодателя" и призова за насърчаване на усилията за повторна употреба и 

рециклиране на суровините, за да прекрати преексплоатирането им. 

 

Близо 91 на сто от участниците в анкетата смятат, че ремонтирането на 

домакински уреди, смартфони и телевизори не е финансово изгодно, защото е 

много скъпо. 

 

Източник: Кмета 

 

Заглавие: Извозват ненужните мебели от домакинствата 

 

Линк:https://kmeta.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D

1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD/ 

 

 
 

Текст: Община Бургас стартира нова услуга, която ще осигури удобство за всяко 

домакинство и в същото време ще допринесе за опазване на околната среда. 

 

„Ако имате стари мебели, които не са ви необходими, може лесно да се 

освободите от тях като заявите извозването им към Центъра за ремонт и 

подготовка за повторна употреба. Там ще им бъде даден нов живот, за да могат 

след реновиране да бъдат използвани отново. Центърът се намира в Южната 

промишлена зона в ж.к. „Меден рудник“, посочват от общината. 

 

Целта е старите мебели, които след малък ремонт може отново да са годни за 

употреба, да бъдат предоставяни на пенсионерски клубове, социални домове и 

други организации. Можете да заявите извозване на непотребните си мебели 

безплатно чрез платформата или на телефони 0888 232056 и 0888 457020 – ОП 

„Чистота Еко“. 

 

Повече информация може да бъде открита на новата платформа – пътеводител 

за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Бургас – 

www.greencity.bg. 

 

В платформата могат да бъдат намерени още: 



– интерактивна карта на видовете контейнери – надземен, подземен, мобилен 

център, ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели. Тяхното 

местоположение с адрес, описание и предназначение; 

– информация за видовете отпадъци – битови, рециклируеми, сторителни, 

опасни и други; 

– данни, които показват в реално време количеството предадени отпадъци в 

мобилните центрове за разделно събиране; 

– отговори на важни въпроси, свързани с видовете отпадъци, разделното 

сметосъбиране и колективната грижа за чистотата на града; 

– онлайн форма за заявка за извозване на стари мебели. 

 

Центърът се създава по проект „Прилагане на модел за управление на 

едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 

„Зелената платформа на Бургас има за цел да обединява всички екологични 

инициативи на града. Заедно ще я развиваме и допълваме, за един по-чист град“, 

допълниха от Общината. 

 

Източник: 24 Часа 

 

Заглавие: Проект ще насърчава разделното събиране на отпадъци в София 

 

Линк:  https://www.24chasa.bg/novini/article/9937607 

 

 
 

Текст: Столичният инспекторат ще изпълнява спечелен от Столична община 

проект по Подобряване на управлението на отпадъците на територията на 

Столична община, по Открита покана "Кръгова икономика и ресурсна 

ефективност" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана 

от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 

2021 г., съобщават от пресцентъра на Столичната община, цитирани от БТА. 

 

Проектът ще обхване 1000 домакинства и има за цел насърчаване участието на 

гражданите в разделното събиране на този поток отпадъци, контрол и отчетност 

на процесите събиране, транспортиране и оползотворяване. 

  

В рамките на проекта ще се изградят и поддържат три схеми за разделно 

събиране и рециклиране на отпадъци - събиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци от домакинствата по схемата "от врата на врата" в районите "Банкя" 

и "Витоша" (кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци") и система за събиране и 

оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми. 

 

Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските 

райони, за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални 

контейнери по системата "от врата на врата", която е широко разпространена в 

редица европейски страни. С изваждането на биоотпадъка от потока на битовия 

ще се намали количеството на битовия отпадък и ще се увеличи процентът на 



оползотворения такъв. Това е проект, който ще спомогне за постигане на целите 

на общината за рециклиране и оползотворяване, както и ще повиши 

ефективността на контрола срещу замърсяване на околната среда, се казва в 

съобщението. 

 

Третата схема е фокусирана върху излезлите от употреба автомобилни гуми, 

чрез нея ще се осъществи Система на доброволно донасяне на отпадъците 

(bring system) и рециклирането им, информират от общината. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Сайт информира за състоянието на морето и морските отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101490787/sait-informira-za-sastoanieto-na-moreto-i-

morskite-otpadaci 

 

 
 

Текст: Данните за морската околна среда се събират от много институции във 

всички страни. Свободният и бърз достъп до надеждна и точна информация е от 

решаващо значение за справяне със заплахите за морската среда, за 

разработване на политики и преки действия за защита на уязвими области от 

нашето море и крайбрежие. 

 

Вече съществува такъв интерактивен уеб портал, който осигурява достъп до 

информация за Черноморския басейн, проектиран за нуждите на морските 

страни  - България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна. Сайтът 

https://marliter.bsnn.org/  включва информация за мониторинга и състоянието на 

морските отпадъци. Насочен е към трансграничното замърсяване и 

намаляването му в Черноморския басейн.  

 

„В портала може да бъде открита информация за морските отпадъци, за 

параметрите на крайбрежието, за живите организми, за риболова и 

аквакултурите. Има и видеоклипове по 3 минути, които казват какво всеки може 

да направи, как да промени ежедневните си навици за да оставя по-малко 

отпадъци след себе си.”, разказа в интервю за Радио Варна Александър 

Шиваров – мениджър на проекта. 

 

Сред основните най-чести замърсители на плажовете, които попадат след това 

и в морето: са фасовете от цигари, които са синтетични и не се разграждат; 

пластмасовите чаши за кафе, бутилки, торбички и други.  

 

Решението е да се намали използването на пластмасови продукти за 

еднократна употреба и да се рециклират по-голяма част от пластмасовите 

отпадъци, използвани за по-дълъг период. 

 

https://bnr.bg/varna/post/101490787/sait-informira-za-sastoanieto-na-moreto-i-morskite-otpadaci
https://bnr.bg/varna/post/101490787/sait-informira-za-sastoanieto-na-moreto-i-morskite-otpadaci

