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Източник: Investor.bg 
 

Заглавие: Ще се наложат ли плочите от нерециклируеми отпадъци вместо 

бетоновите в градска среда? 

 

Икономическите ползи са много – технологията помага за намаляването на 

депонираните отпадъци и за опазването на околната среда, посочи 

предприемачът Иван Минев 

 

Линк: https://www.investor.bg/a/566-novini-i-analizi/360830-shte-se-nalozhat-li-

plochite-ot-neretsikliruemi-otpadatsi-vmesto-betonovite-v-gradska-sreda 

 

 
 

Текст: Голяма част от отпадъците в България се заравят в земята вместо да бъдат 

използвани като ресурс. Създадохме иновативната плоча „Сентия“, която се 

произвежда от полимери и други трудни за рециклиране съставки, като 

същевременно е силно устойчива. Идеята е тя да се превърне в заместител на 

бетоновите плочи и да бъде наложена в градската среда. Това разказа в 

предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria предприемачът Иван 

Минев, генерален мениджър на  българската фирма Nordex Waste 

Management. 

https://www.investor.bg/a/566-novini-i-analizi/360830-shte-se-nalozhat-li-plochite-ot-neretsikliruemi-otpadatsi-vmesto-betonovite-v-gradska-sreda
https://www.investor.bg/a/566-novini-i-analizi/360830-shte-se-nalozhat-li-plochite-ot-neretsikliruemi-otpadatsi-vmesto-betonovite-v-gradska-sreda


 

„Искаме да постигнем широко разпространение в градската среда. Вече ни се 

довери община Свиленград, работим и в Хасково и имаме успехи, можем да 

заместим почти всяка бетонова плочка с нашата нова плочка“, посочи той и 

отбелязва, че бъдещето в строителството е на иновативните продукти. 

 

По думите му плочката „Сентия“ на практика е вечна, тъй като се прави от ниско 

разградими отпадъци. „Изработва се от 30% полимери и 70% натрошено стъкло, 

които не са атрактивни за нормалното рециклиране, но са много стабилни. 

Типичното за нея е грайферът - там сме изобразили ДНК спирала на Фибоначи 

и римската сентенция Verba volant scripta manent, което означава „думите 

отлитат, написаното остава“. Идеята е да има послание за бъдещите поколения, 

не само да им завещаем отпадък“, споделя Минев. 

 

Според него икономическите ползи са много, но най-важното е това, че 

технологията помага за намаляването на депонираните отпадъци и за 

опазването на околната среда. 

 

Източник: 24Часа 

 
Заглавие:  Училищата и детските градини в София вече ще събират разделно 

отпадъците си 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12654446 
 

 
 

Текст: В нови пет „зелени острова“ ще събират разделно отпадъците си 

живущите в район „Надежда“. Това стана известно на проверка на дейностите 

по разширение на „зелените острови“ в пилотния проект за разделно събиране 

на отпадъците от домовете на Столичната община. 

 

По време на проверката граждани получиха малки контейнери за разделно 

събиране на боклук, информира dariknews. 

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че най-важната ѝ цел по 

отношение на сметосъбирането е да се подобри чувствително разделното 

събиране на отпадъци и да се подобри качеството на разделно събраните 

отпадъци, за да се увеличи процентът на отпадък, който се рециклира и по този 

начин да се изпълнят целите на кръговата икономика, които за общината са 

приоритетни. 

 

„Тук сме в Надежда, където през 2017 г. започнахме с 300 домакинства от четири 

блока. Изградихме т. нар. „зелени острови“, в които хората с контролиран достъп 

– всеки има собствен ключ, изхвърлят разделно събраните в домовете си 

отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и хранителни отпадъци в различни 

контейнери“, заяви Фандъкова. Тя благодари на гражданите и на етажните 

собствености, които участват в сортирането на боклука и обяви пилотния проект 

за успешен. 

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12654446


 

До края на годината в района трябва да бъдат разкрити още десет обособени 

места за изхвърляне на отпадъците и до края на годината така общият им брой 

да стигне двадесет. 

 

Заместник-кметът по екология на София Десислава Билева посочи, че 

паралелно с разкриването на „зелените острови“ в район „Надежда“ другата 

седмица ще бъде поставено начало на разкриването на пет такива в район 

„Овча купел“. 

 

Билева заяви още, че от тази година във всички детски градини и училища в 

столицата ще бъдат поставени контейнери за разделно събиране. Частните 

заведения също са добре дошли да се включат в инициативата, добави тя. 

 

Със съвместни организации на децата от детските градини се показва пътят на 

отпадъка, „защото знаем, че ако децата са запознати, карат нас възрастните да 

живеем по-екологично“, добави кметът Йорданка Фандъкова. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Община Свиленград по пътя на община с "нулеви отпадъци" 

 

Линк: https://bnr.bg/starazagora/post/101711048/obshtina-svilengrad-po-pata-na-

koncepciata-za-nulevi-otpadaci 
 

 
 

Текст:  Нарастващата популярност на концепцията „нулеви отпадъци“ води до 

все по-честото ѝ използване без ясни стандарти и критерии. Затова Европейската 

мрежа за нулеви отпадъци - ZERO WASTE EUROPE – създаде международен 

сертификат за общини с нулеви отпадъци. Системата за сертифициране е 

разработена въз основа на 10-годишния опит в тази област на експертите и 

членовете от мрежата при работата им с близо 400 общини. Сертификатът ще 

се дава само на общини, които са се ангажирали да предприемат значими 

стъпки към намаляване на отпадъците, като официално признание на техните 

усилия и резултати. 

 

Българският представител на ZERO WASTE EUROPE е екологично сдружение "За 

Земята". Инициативата е част от международен проект в партньорство с 

експерти по управление на отпадъците от Германия, Гърция, Испания, Италия, 

Кипър, Португалия, Румъния, Словения, Украйна и Хърватска. 

 

Свиленград е сред общините в България с активна дейност в екоинициативата. 

През месец март 2022г. кметът на общината Анастас Карчев подписа договор 

за сътрудничество за сертифициране на община Свиленград за нулеви 

отпадъци. Местната администрация в граничния град ще сътрудничи с 

Европейската организация за нулеви отпадъци и нейния обучителен център със 

седалище в Брюксел (Zero Waste Europe и Mission Zero Academy). 

 



Стремежът на община Свиленград е да получи сертифициране на най-високото 

5-то ниво за община с нулеви отпадъци,  скоето ще бъде първата 

сертифицирана община у нас.  

 

С решение на Общинския съвет е приета декларация за сертифицирането на 

община Свиленград в Мрежата за нулеви отпадъци и съгласие за сключване на 

Меморандум за сътрудничество с екологично сдружение "За Земята". Това 

съобщи кметът арх. Анастас Карчев. Общината се ангажира, че до 2025 година 

ще въведе необходимите мерки, които ще й позволят да получи сертификат за 

община с нулеви отпадъци. 

 

Сътрудничеството включва консултиране на общината в различни дейности за 

осъществяването на плана, като например: анализ и оценка на най-важните 

действия или моментното състояние, набелязване на най-добрите практики и 

решения, достъп до обучения от Mission Zero Academy, които включват базови 

онлайн курсове относно различните аспекти на нулевите отпадъци, онлайн 

сесии с въпроси и отговори със специалисти, използване на система, която 

събира различни данни за отпадъците, извежда графики и онагледява напредъка 

във времето, свързване с други общини в програмата за сертифициране и 

други. 

 

Предвижда се и неколкократно одитиране на постигнатите резултати и цели. 

След като бъде одобрена чрез одит община Свиленград ще получи сертификат 

за първата в България с нулеви отпадъци. 

 

Основна цел на сертифицирането е постигане на 90% предотвратяване, 

повторна употреба, рециклиране и компостиране на твърдите битови отпадъци, 

така че не повече от 10% да остават за депониране. 

 

До 2025 г. общината ще трябва да достигне до не повече от 99 кг годишно 

нерециклирани отпадъци на жител, обясняват от местната администрация. 

 

 

 


