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Източник: Марица 
 

Заглавие: Как Вера стана "еко" и заживя "зелено" 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/kak-vera-stana-eko-i-zajivq-zeleno 
 

 
 

Текст: Пловдивчанка стана посланик на Европейския климатичен пакт. Това не е 

длъжност, въпреки че за нея Европейската комисия публикува покана и се 

кандидатства. А по-скоро призвание, вдъхновение и заразителен пример. 

Работата на посланиците е да споделят опита си в опазване на околната среда 

и да помагат на другите да осъзнаят, че проблемите със замърсяването сега 

стават бомба със закъснител за в бъдеще. Иначе, според заместник-

председателя на ЕК Франс Тимерманс: „Европейският пакт за климата ще 

обедини всички онези, които искат да предприемат действия в името на нашата 

планета“. 

 

Ще видите Вера Маркова да пие кафе из центъра, но в собствената си 

силиконова чаша, която носи винаги в дамската си чанта. На щанда в магазина 

ще извади платнена торбичка и там прецизно ще подреди покупките си. 



Ненавижда найлона и пластмасата и им е сложила кръст при всекидневната 

употреба много отдавна. Оризът, фасулът, лещата в кухнята й стоят в стъклени 

бурканчета, а не в заводските пакети. Ползва бамбукова сламка за многократна 

употреба, таблетки за почистване на зъби вместо традиционната паста и има 

пет съда у дома, където събира боклука си. Един за хартиения отпадък, друг - за 

пластмасовия и металния, трети - за стъкления амбалаж, четвърти - за компоста, 

и пети - за всичко останало, което не трябва да влиза в първите четири. От години 

компостира домашния боклук и така наторява ранчото на свои приятели. Но и 

при тази наглед проста дейност има правила. В кофата за компост например 

не се изсипват остатъци от салатата, която вече е овкусена с оцет и олио, дава 

само един пример Вера.   

 

Да си „еко“, е модерно 

 

В последните години да си „еко“, е модерно дори и в България. Много граждани, 

а и бизнесът осъзнаха, че голямата цел може да се постигне с малки стъпки и 

най-важното - с малки неудобства. Не е нужно ЕК да забранява пластмасовите 

изделия, които не се рециклират, за да намалим употребата им в ежедневието, 

нали? 

 

Стремя се да намалявам отпадъците си и да живея природосъобразно от 

далечната 2015 г., разказва пловдивчанката, която всъщност е човек на света. 

Следвала във Великобритания, докато през въпросната 2015 година не взела 

решение кардинално да обърне живота си и да замине да доброволства в Южна 

Индия в природосъобразната организация Sadhana Forest. 

 

„Там на място видях практически как се живее природосъобразно и видях 

смисъл в това да променя навиците си. Електричеството в Sadhana Forest идваше 

от соларни панели, изпомпвахме ръчно водата, която използвахме за лични 

нужди като къпане, пране на дрехи, измиване на съдове и др., с цел да се 

намали максимално разхищението на вода. Храната, която консумирахме в 

кампуса, беше постна, с органичен и местен произход. Това, което ме изненада 

най-много обаче, беше забраната за използване на козметика с токсични за 

почвата съставки и забраната за използване на еднократна пластмаса на 

територията на кампуса“, връща се назад във времето тя. Веднага попитала 

защо и получила логично и разумно обяснение - при използване на козметика с 

токсични за почвата съставки директно тровим дърветата, които преди това 

старателно сме засадили там. 

 

Втори живот на отпадъците 

 

Относно пластмасата, контейнери за рециклиране в тази провинция на Индия 

липсвали, но дори и да имаше такива хипотетично, то не всеки вид пластмаса 

може да се рециклира. Освен това, дори рециклируемата пластмаса може да 

се рециклира само 3-4 пъти, като качеството й пада след всеки цикъл на 

рециклиране - термин, познат на английски като „downcycling”, посочва Вера 

Маркова. Вярно е, че рециклирането дава втори живот на отпадъците, но и в този 

процес се използват ресурси като електричество, вода и транспорт, които имат 

своя отпечатък върху околната среда. „Така че вместо да трупаме отпадъци, 

които после да се чудим как да рециклираме, по-добре директно да намалим 

отпадъците си, което често ни спестява и пари, защото голяма част от 

многократните продукти са с високо качество и многократно се отплащат във 

времето“, категорична е дамата. 

 



Именно в Индия научила за многократните метални и бамбукови сламки, 

многократните бамбукови клечки за уши, дори за многократните менструални 

превръзки от органичен памук, многократните самобръсначки и още много. 

Тогава простичката наглед мисъл, че „личният избор има значение не само за 

конкретната личност“, я увлича моментално. После обаче дошло по-трудното - да 

убеди близките си, а после и непознатите, че имат силата да променят много 

неща в името на голямата цел опазването на планетата. Сега Вера Маркова е 

лектор, TedX speaker, консултант по намаляване на отпадъци и основател на 

първия онлайн магазин с нулев отпадък в България - Green Revolucia. 

 

Само за жени 

 

Първата промяна, която „запали искрата“ и ме накара да се стремя към по-

екологични ежедневни навици, беше да заменя еднократните менструални 

превръзки с многократни такива от органичен памук, посочва Вера Маркова. Бях 

изумена от факта, че еднократните превръзки съдържат съставки като полимери, 

силикон, стирен, ацетон, както и от факта, че за да се разгради една обикновена 

превръзка, са нужни между 500 и 800 години, а изгарянето й води до отделяне на 

вредни вещества във въздуха. Замяната им с многократни продукти ми е 

спестила над 500 лв. до момента, защото елиминира месечните разходи, 

пресмята тя. 

 

Следвайки същата логика, започнала да търси варианти за още продукти-

еднодневки, които да могат да се заменят с многократни. Така в ежедневието й 

се появяват многократните памучни тампони за почистване на грим, 

стоманената бутилка за вода, чашата за кафе, бамбуковите многократни клечки 

за уши и още много други. 

 

Екотерористка 

 

Безспорно една от най-забавните случки, свързани със "зеления  начин на живот" 

на Вера е конфузна ситуация на българо-турската граница. "Бях извикана 

встрани от служител на граничен контрол, който изглеждаше видимо притеснен. 

Попитах какво има, а той ми каза: “Госпожице, опасяваме се, че се опитвате да 

пренесете оръжие“. Попитах защо смятат така, отговорът беше, че скенерът им 

е дал индикация за потенциално опасен предмет. Съгласих се да ми отворят и 

претърсят багажа и след 10 минути служителят се върна засмян с металната ми 

самобръсначка в ръка. Каза: “Мадам, чудна самобръсначка си имате, но не 

минавайте граница с нея повече, защото може да ви донесе неприятности“. 

Пуснаха ме да вляза в Турция, но се сдобих със симпатичния прякор 

„екотерористката“ от останалите пътници в автобуса, разказва през смях Вера 

Маркова.  

 

Източник: БТА 

 

Заглавие:  От купчина с боклуци до планини с пари. Каква е тайната? 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/314487-obshtina-

shumen-predpriema-merki-za-privezhdane-na-deynostite-s-otpadatsite-v-sa 

 



 
 

Текст: Във връзка с направените от РИОСВ предписания до края на 2022  година 

да се прекрати  приемането и обезвреждането на несепарирани смесени и 

биоразградими отпадъци на Регионалното депо в Шумен от общинската 

администрация информират, че са предприети  всички необходими мерки.   

 

В продължение на две години, от 2020-та досега, общината проведе няколко 

опита да сключи договор за сепариране на отпадъците. За съжаление обаче, 

процедурите бяха прекратени поради липса на интерес от страната на 

фирмите, които се занимават с тази дейност.  

 

Поради невъзможността тези отпадъци да бъдат предварително третирани, 

каквото е законовото изискване, Община Шумен предприе последващи 

действия за отреждане на терен за изграждане на претоварна станция. 

 

Обявена беше обществена поръчка за предоставяне на услугата по 

транспортиране на смесените битови и биоразградими отпадъци до 

инсталация за предварително третиране. Условията, които общината постави в 

обществената поръчка, са съобразени с промените в нормативната уредба от 

2021 година за експлоатация на тези депа и със забраните за депониране на 

близо 20 вида отпадъци, които подлежат на рециклиране и оползотворяване. 

Крайният срок за подаване на документи за участие беше 15 август. От 

регистрираните няколко участници, само един е предоставил достъп до 

офертата си. Предстои оценяване на направеното предложение. 

 

От Община Шумен информират, че Регионалната инспекция е уведомена за 

предприетите действия, като едновременно с това общините Велики Преслав и 

Каспичан са запознати с направеното от Регионалната инспекция по околната 

среда и водите в Шумен предписание (№239/05 от 8.08.2022 г.). 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Екоработилница за лампи от отпадъци днес във Варна 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101693032/ekorabotilnica-za-lampi-ot-otpadaci-

dnes-vav-varna 

 

 
 

Текст: Екоработилница за създаването на лампи от боклуци ще се проведе този 

петък от 18.00 до 20.00 часа в Социалната Чайна във Варна. Събитието се 

организира от Академията за рециклиращо изкуство и е насочено основно към 

деца и младежи.  



 

Рециклирането е от изключително важна и неизменна част от сглобяването на 

пъзела „опазване на околната среда“. В последните години в България този 

процес се случва на високи обороти, а в заводите за рециклиране влизат тонове 

отпадъци. Някои са рециклируеми, но други не са. Именно нерециклируемите 

отпадъци са във фокуса на екоработилницата. От тях участниците ще опитат да 

направят настолни лампи. Според организаторът Наталия Николова от 

Академията за рециклиращо изкуство, подобни лампи могат да се направят от 

всякакви материали. 

 

Записването за събитието вече върви, а всеки, който иска да се регистрира за 

участие, може да го направи на Фейсбук страницата на събитието. 

 

Творенията на участниците ще бъдат показани в специална изложба в средата 

на септември, която ще се казва „Даваме зелена светлина“. Лампите ще се 

продават, а със средствата ще бъдат закупени машини за рециклиране. 

 

Според Наталия Николова отношението в България към рециклирането се е 

променило много в последните години. 

 

"Все повече хората мислят за нулевия отпадък и рециклирането, но за да има 

още по-голям ефект, трябва да се огранизират повече национални кампании", 

коментира Наталия Николова. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Установиха изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места 

край Крън 

 

Линк:  https://www.kazanlak.com/news-37740.html 

 

 
 

Текст: Въпреки забраните и поставените табели, недобросъвестни хора 

продължават да изхвърлят отпадъци на нереглментирани места, предимно в 

късните часове на денонощието, алармира кмета на град Крън – Пламен 

Георгиев. С пост в социалната мрежа, управникът се обърна със следните думи: 

 

“Отново сме свидетели на недобросъвестни хора, които въпреки ЗАБРАНИТЕ и 

ВИДНИТЕ ТАБЕЛИ продължават да изхвърлят през късните часове на денонощието 

всякакъв вид отпадъци на нерегламентирани места в землището на града ни. 

Голяма част от бюджета на кметството се използва за извозване и чистене на това 

и други подобни сметища. 

 

Ще се проучи техническата възможност за поставяне на ОХРАНИТЕЛНИ КАМЕРИ 

на съответното нерегламентирано сметище, което е в близост до една от 

могилите в Крън. Уверявам ви, че тези действия няма да останат безнаказани и 

нарушителите ще бъдат санкционирани спрямо наредбите на община 

Казанлък. 



 

Изказвам БЛАГОДАРНОСТ на всички съграждани, които притежават имоти в 

близост до това сметище и сигнализират на кметството и РУ-Казанлък при 

подобни нарушения. В близките дни организирахме сметището да бъде отново 

почистено. 

 

Продължавайте да сигнализирате на приложените телефонни номера и не 

позволявайте подобни действия! – 112; 043198314; 043198315", сподели Пламен 

Георгиев, кмет на град Крън. 


