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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Колева: Зеленият преход изисква инвестиции да бъдат 

насочвани и в малките и средни предприятия 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-koleva-zeleniyat-prehod-

iziskva-investicii-da-budat-nasochvani-i-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya/ 
 

 
 

Текст: „Зеленият преход изисква продуктивни инвестиции в малките и средни 

предприятия, изследвания и иновации, както и насърчаване на трансфера на 

съвременни технологии и цифровизация. Този сектор от икономиката е ключов 

за зеления преход и насочването на икономиката към кръгов модел“. Това каза 

зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева днес по време на 

конференцията „Малките и средни предприятия, предприятия на социалната 

икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на 

зеления преход“. Форумът се провежда в София и е организиран от Европейския 

икономически и социален комитет на ЕС и Асоциацията на индустриалния 

капитал в България. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-koleva-zeleniyat-prehod-iziskva-investicii-da-budat-nasochvani-i-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-koleva-zeleniyat-prehod-iziskva-investicii-da-budat-nasochvani-i-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya/


Зам.-министър Колева припомни, че европейската политика в областта на 

климата предлага широк кръг от възможности. МОСВ ще внесе в Министерския 

съвет проекта на Стратегията и Плана на действие за преход към кръгова 

икономика на България за периода 2022-2027 г. Стратегическият документ се 

насочва именно към оценката и въвеждането на стимули за по-ефективното 

използване на природни ресурси, подкрепа на предприятията при 

финансиране на разходите за преминаване към новите модели и екодизайн на 

продуктите, както и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за 

задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови 

групи. 

 

„На финала сме на процедурата по обществено обсъждане на промените в 

Закона за биологичното разнообразие – това е реформата, произтичаща от 

Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще внесем законопроекта в 

Министерския съвет и така ще предложим на новото Народно събрание да 

приеме необходимите законодателни промени“, съобщи Ренета Колева. МОСВ 

е бенефициент по три проекта в плана, като тя обърна внимание върху 

инвестицията във възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение 

на целите на Европейския зелен пакт. Изпълнението на този проект ще 

допринесе в процеса на Зеления преход на България и изпълнението на 

Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. Общата индикативна стойност 

на проекта е над 72 млн. лв. 

 

Източник: Дир 

Заглавие:  Лъжа ли е рециклирането? 

 

Системата за разделно събиране на боклука работи от години в България, но 

недоверието в ефективността й още е голямо 

 

Линк: https://business.dir.bg/ekspertno-mnenie/lazha-li-e-retsikliraneto 

 

 
 

Текст: Решили сте, че ще събирате отпадъците си разделно. Правите кратко 

проучване и започвате - слагате още две, три кофи или торби за боклук до 

сегашната и вече хвърляте в тях отделно пластмасата, хартията и стъклото. Върви 

добре, докато един ден не ставате свидетел на това как камионът за събиране 

на отпадъци изпразва кофите до вас. Възможно ли е всичко, което вие толкова 

стриктно сте разделяли, накрая да се смесва отново и да се събира заедно? 

Системата за разделно събиране на боклука работи от години в България, но 

недоверието в ефективността й още е голямо. Официалните данни показват, че 

българите рециклират все повече, но въпреки това остава усещането, че сме 

далеч от западните стандарти. Защо се бавим в изграждането на тези навици и 

верни ли са митовете зад разделното събиране? 

 

У нас сметосъбирането се плаща от местните данъкоплатци и сумата 

обикновено не е малка. Тук говорим обаче само за събирането на общия 

боклук. За отпадъка от цветните кофи не плащаме нищо. Или поне не директно. 

Т.е. тази система е на самоиздръжка и за да излязат сметките там, трябва да 
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работи и то ефективно. Суровината, която се събира от кофите е наистина 

ценен материал, от който после се изкарват пари. Тук е първият момент, в който 

теориите на конспирацията, че рециклирането е лъжа, не се доказват. Нито една 

фирма не би имала икономическа изгода да симулира дейност, а накрая да 

работи на загуба. 

 

Втората голяма заблуда е свързана именно със събирането на боклука на едно 

място. Системата за рециклиране у нас работи с няколко компании, но най-

разпространени са две - едната събира в три цветни контейнера, а другата в два. 

При първата процесът на сметосъбиране е организиран така, че камионите й 

събират един цвят кофа в рамките на цял един ден - например в понеделник се 

извозва само зеленият контейнер за стъкло и нищо друго. Така няма опасност от 

объркване. И не, боклукът не се смесва и не отива на едно място. 

 

Защо обаче толкова хора вярват, че всичкият отпадък се събира заедно и това 

опорочава целия процес? Причината вероятно се дължи в начина, по който 

другата голяма компания събира отпадъците. При нея има само два контейнера 

- зелен за стъклото и оранжев, в който се събират заедно пластмаса, хартия и 

метал. Тук наистина има смесване на отпадъците при транспортирането. Но 

само за кратко. След като бъдат извозени до инсталацията, започва процес на 

ръчно разделяне на боклука. Правилно прочетохте - десетки хора стоят на дълга 

поточна линия и всеки отговаря за различен тип отпадък. На запад това става с 

машини, което прави процеса по-бърз, но не толкова прецизен. У нас все още 

това се върши ръчно. Но изводът е един - макар част от боклука да се събира 

заедно, накрая той пак се разделя и използва като суровина. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Компостираща инсталация ще обслужва общините Враца и Мездра 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101709917/kompostirashta-instalacia-shte-obslujva-

obshtinite-vraca-i-mezdra 
 

 
 

Текст:  Във Враца предстои официалното откриване на новоизградената 

компостираща инсталация, която ще обслужва общините Враца и Мездра. 

Събитието ще се състои на 29 септември в регионалното депо за неопасни 

отпадъци на общините Враца и Мездра, което се намира край село Костелево. 

Строежът на компостиращата инсталация и монтираното оборудване бяха 

финансирани по спечелен проект по ОП "Околна среда” 2014-2020 г. Общият 

размер на инвестицията е 5 783 872,87лева., от които европейско финансиране 

в размер на 3 704 673,12 лева, национално съфинансиране в размер на 653 

765,81 лв. и съфинансиране от общините Враца и Мездра- 1 425 433,94 лв. 

 

Основната цел на изпълнения проект е намаляване на количеството депонирани 

зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Враца и Мездра. Дейността 

на новото съоръжение ще гарантира намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци в действащата клетка на Регионалното депо край с. Косталево 

и удължаване на експлоатационния му срок. Капацитетът на компостиращата 
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инсталация позволява обработването на до 8 000 т/ годишно зелена маса и 

биоразградими отпадъци, събрани на територията на общините Враца и 

Мездра. Откритите работни места за обслужване на новото съоръжение ще са 

около 20. Като краен продукт инсталацията ще произвежда компост или ситова 

фракция. Компостът ще се оползотворява за ландшафтни дейности и 

озеленяване, ще намира приложение в рекултивация и възстановяване на 

екологично нарушени терени. С фракцията ще се запръстява действащата 

клетка на депото. 

 

В рамките на проекта е въведена система за разделно събиране на зелените 

отпадъци в двете общини. За целта са купени 574 контейнери с вместимост 1,1 

куб.м, в които ще се събират зелените и биоразградими отпадъци. Извозването 

им ще се осъществява с четири нови сметоизвозващи машини. 

 

 


