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Текст:  „Време е да осъзнаем, че мястото на отпадъка не е в депото. Това е 

ресурс, който следва да продължи своя цикъл – да бъде оползотворяван и 

рециклиран“. Това заяви заместник-министър Ренета Колева по време на 

форума „Зелени решения за общините“ в рамките на годишната среща на 

местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ). 

 

Тя припомни, че в информационни кампании с послания и ефективни стимули 

можем да се обърнем към всички потребители, за да ги насърчим и да 

постигнем по-добри резултати. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zamestnik-ministur-koleva-otpadukut-e-resurs-kojto-tryabva-da-se-izpolzva/
https://www.moew.government.bg/bg/zamestnik-ministur-koleva-otpadukut-e-resurs-kojto-tryabva-da-se-izpolzva/


„Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. насърчава прехода към кръгова 

икономика, основана на ефективно използване на ресурсите. По приоритет 

„Отпадъци“ ще бъдат инвестирани 611,49 млн. лв. в системи за разделно 

събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране 

на процеса на управление на битовите отпадъци и рекултивация на депа“, 

съобщи Ренета Колева. Тя поясни, че за мерките за изграждане или разширяване 

на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци 

в общините са отделени над 337 млн. лв. Предвидено е финансиране и за 

системи, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба. 

„Тази мярка видимо дава резултати в редица държави в ЕС и ще се радваме да 

бъде припозната от местната власт и у нас“, каза заместник-министърът. 

 

Ренета Колева информира, че МОСВ чрез Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще финансира 

изграждане на инсталации за производство на биогаз от биоразградими битови 

отпадъци. По думите й в условията на енергийна криза това е инструмент, който 

може значително да оптимизира разходите на общините. Местните власти ще 

могат да кандидатстват за закупуване на компостери, които да предоставят 

безвъзмездно на домакинствата, за да се намали генерирането на отпадъци 

още на ниво източник. 

 

„Въвеждането на депозитна система за опаковки е приоритет на МОСВ, по който 

е постигнат широк консенсус“, отбеляза заместник-министър Колева. Ще се 

използва опитът да други държави от ЕС, които вече успешно го прилагат. 

 

Тя добави, че проектът на Стратегията и Планът на действие за преход към кръгова 

икономика на Република България за периода 2022-2027 г. е внесен в 

МС.Стратегията насочва към оценката и въвеждането на стимули за по-

ефективното използване на природни ресурси, подкрепа на предприятията във 

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. 

 

 Зам.-министър Колева изтъкна, че постигането на целите количеството 

депонирани битови отпадъци да се редуцира до 10 процента, а на 

рециклираните – да надмине 65 на сто до 2035 г., изисква фундаментална 

промяна на нашето мислене и поведение, която да става паралелно с промяна 

на националното законодателство. „Важно е да търсим икономическите 

аспекти, социално-екологичната ефективност и чрез диалога да спомагаме 

решаването на всички проблеми, свързани с околната среда, защото 

екологичните цели не са общински, а национални. Те са наша отговорност като 

граждани на тази планета – да съхраним, да опазим и да дадем на идното 

поколение по-добри условия за живот и стандарт“, каза още тя.  

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Рециклиране на отпадъците? Това е повече от добра идея 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387225/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-
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%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F/ 

 

 
 

Текст:  Изхвърляйки разделно, спестяваме нови ресурси и огромно количество 

енергия 

Знаете ли, че всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, а 1 килограм 

рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода? Това е 

само една от ползите от разделното изхвърляне на отпадъци и тяхното 

рециклиране. 

 

Изхвърляйки разделно, ние спестяваме ресурси и огромно количество енергия, 

което би било нужно за производството им. 

 

Средно всяко домакинство изхвърля около 4 кг боклук на ден, което прави над 1 

тон твърд отпадък годишно. 

 

Добрата новина е, че 75% от отпадъците, които всеки от нас всекидневно 

генерира, може да бъде рециклиран. Това означава, че ненужните опаковки, 

бутилки и т.н. ако се изхвърлят разделно в цветните контейнери, могат да се 

преработят и да се използват повторно в производството на нови продукти.  На 

първо място, така се пестят ресурси, защото пластмасата, стъклото, метала и 

хартията са материали, годни за многократна употреба. В същото време, 

рециклирането пести огромно количество енергия, защото намалява 

производството на нови материали. И не на последно място, чрез повторната им 

употреба генерираме по-малко отпадъци достигащи до депо. 

 

Столична община е организирала система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и отпадъчни материали. За да изхвърляте разделно е нужно да 

използвате цветните контейнери за отпадъци от метал, пластмаса, хартия и 

картон, и стъкло. Важно е при поставяне в цветните контейнери опаковките от 

пластмаса, хартия и картон и метал, да бъдат сгънати, смачкани за да намалим 

обема им и да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и 

намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране. След 

събирането им те преминават през сортиране и сепариране, в които се отделят 

всички рециклируеми материали. За извършването на това София работи с 

няколко организации по разделно събиране. Една от тях „Екопак “ АД създаде и 

първият интерактивен образователен център за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, в който всеки може да научи какъв е пътят на отпадъка и 

как реално извършва рециклирането. 

 

Образователно-информационният център е отворен за посещения от възрастни 

и деца над 14 години. Пространството е разделено на три зони: първа зона - 

видео зала за представяне на филми и клипове  на екотематика, втората зона е 

разделена на 4 секции за четирите вида отпадъци, които се събират разделно – 

пластмаса, хартия, стъкло и алуминий. Представени са процесите на 

преработка и рециклиране на отпадъци, превръщането им в нови продукти или 

във форма на изкуство, а в третата зона е гората на зелените желания, където 

всеки посетител има възможност да остави своето зелено послание. 

https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387225/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387225/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F/


 

90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират, а пък рециклирането 

на алуминий (ах, тези кенчета) става с 96% по-малко замърсяване на въздуха и 

водата от рафинирането на суровата руда. 

 

Изхвърляйки разделно, ние подкрепяме живота като подпомагаме неговия 

източник, а именно природата. Унищожаваме по-малко дървета, използваме по-

малко вода и енергия, намаляваме замърсяването и емисиите на парниковите 

газове, допринасяме за по-доброто качество на въздуха, който дишаме, и за 

опазването на природните ресурси. 

 

Добрите примери от рециклирането са много. България е сред държавите, които 

имат добре развита рециклираща индустрия. В страната ни се преработват 

хартия, пластмаса и метали. Произведените ресурси се изнасят в страните от 

ЕС. У нас има много заводи за преработка и рециклиране на отпадъци, сред 

които са и някои от най-големи мощности за преработка на стъкени бутилки и 

рециклиране на хартия на Балканите. 

 

Не е нужно да мечтаем за по-чиста природа и за по-спокойно бъдеще. Можем 

да го направим такова с ангажираност, отношение и увереност, че заедно - хора 

и институции –ще създадем по-чиста и красива реалност. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: „Зелени острови“ подпомагат разделното събиране на отпадъци в 

София 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/ 
 

 
 

Текст:  Те се изграждат усилено и сса с контролиран достъп 

С нови 5 „зелени острова“ бе разширена системата за разделно събиране на 

отпадъци от домакинства в столичния район „Надежда“, съобщиха от Столичната 

община. Предстои изграждане на „зелени острови“ и в район „Овча купел“. 

 

"Развиваме системата за разделното събиране на отпадъци и подобряваме 

качеството на разделно събраните отпадъци, за да се увеличи процентът на 

отпадък, който се рециклира, По този начин се изпълнят целите на кръговата 

икономика, които за общината са приоритетни", заяви кметът на София 

Йорданка Фандъкова. 

 

В район "Надежда" през 2017 г. бе изпълнен пилотен проект с 300 домакинства от 

4 блока. „Зелените острови“ там са места с контролиран достъп (всеки има 

https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
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https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://nova.bg/news/view/2022/10/25/387229/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/


собствен ключ). Така хората изхвърлят разделно събраните в домовете си 

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

контейнери. 

 

Предвижда се до края на годината в района да бъдат разкрити още 10 

обособени места за изхвърляне на отпадъци. 

 

По думите на зам.-кмета по екология Десислава Билева от тази година също във 

всички детски градини и училища в столицата ще бъдат поставени контейнери за 

разделно събиране. 

 

Източник: Plovdiv-press.bg 

 

Заглавие: Община Асеновград с 4-дневна акция за едрогабаритни отпадъци 

 

Линк: https://www.plovdiv-

press.bg/2022/10/25/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D1%81-4-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B5%D0%B4/298574/?cn-reloaded=1 
 

 
 

Текст:  Община Асеновград организира акция за събиране на ненужни за 

гражданите едрогабаритни отпадъци. Периодът, в който ще се проведе акцията, 

е от 26-ти до 31-ви октомври. Часовият диапазон, в който хората могат да оставят 

мебели и други едрогабаритни отпадъци, е в рамките от 08:00 ч. до 14:00 ч. Всеки 

гражданин може да се включи в акцията и да допринесе за опазване на околната 

среда, като изнесе непотребните си едрогабаритни отпадъци в близост до 

контейнерите. 

 

Община Асеновград апелира хората да се съобразят с указания график и да 

извадят мебелите си в деня преди събирането или в същия ден – най-късно до 

10:00 ч. Отпадъците да се разположат така, че да не пречат на движението и да 

не се паркират превозни средства в близост до контейнерите, защото ще се 

възпрепятства вдигането на едрогабаритния отпадък и същият ще остане 

несъбран. Община Асеновград подчертава, че акцията приключва на 31-ви 

октомври и след тази дата събирането на този вид отпадък няма да бъде 

извършвано. 

 

Гражданите, които са пропуснали горепосочения период, могат да се възползват 

от безплатното депониране на площадката за едрогабаритни отпадъци, 

разположена на депото – на изхода на града, в посока село Боянци. 

 

Ето и графикът на акцията: 

 

– 26.10.22 г. – кв. „Изток“, кв. „Свети Георги“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Иван Асен 

II“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Отец Паисий“. 

 


