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Текст: Трябва да разчупим този стереотип, че отпадъците са излишни. Те са 

ресурс, който трябва ефективно и устойчиво да бъде използван. Това заяви 

служебният заместник-министър Ренета Колева по време на дискусията „От 

управление на отпадъците до управление на ресурсите”, която се състоя във 

Френския институт в България. 

 

С приетия миналата година Национален план за управление на отпадъците си 

поставяме изключително високи цели – до 65% рециклиране на генерираните 

отпадъци до 2035 г. и до 10% да депонираме, посочи тя. За нас това ще бъде 

сериозно предизвикателство, призна Колева. И добави, че ключовата роля в 

изпълнението на тази цел имат общините. 

 



По отношение на прехода към кръгова икономика заместник-министърът каза, 

че се насърчава устойчиво развитие, иновации в производството и рециклиращия 

сектор. Промяната в потребителското поведение и дизайнът на продуктите на 

пазара също са в основата на постигането на заложените от ЕС цели, посочи 

Колева. Самите продукти трябва да бъдат произведени по начин, който да 

позволява тяхното рециклиране, обясни тя. Закупуването на продукти втора 

употреба, ремонт, споделяне и наемане на продукти са част от кръговата 

икономика, отбеляза също Колева. 

 

Тя подчерта, че у нас вече е приета стратегия за преминаване към кръгова 

икономика с период на действие до 2027 г. 

 

Националната политика в областта на управление на отпадъците дава приоритет 

на разделното събиране при източника, коментира Колева. Общините ще трябва 

да ускорят изграждане на площадки за предаването на отпадъци от 

домакинства, с които да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна 

употреба, добави също тя. 

 

Ася Добруджалиева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 

еколозите от общините в България, също отбеляза, че отпадъците трябва да се 

разделят при източника. 

 

Не може да продължаваме да събираме смесено отпадъците от населението, 

ако искаме да има рециклиране, те трябва да бъдат разделени при източника, 

коментира тя. По думите ѝ в противен случай няма как да се очаква реална 

кръгова икономика. Добруджалиева е на мнение, че такса „битови отпадъци“ 

трябва да се определя според количеството. Тя даде пример с тази мярка в други 

държави, където гражданите са мотивирани да разделят отпадъка си, съответно 

общият такъв е в малки количества. Добруджалиева открои и депозитната 

система като една от добрите практики за оползотворяване на вече използваните 

продукти. Използваната бутилка е боклук за вас, но тя може да бъде ресурс, 

аргументира се тя. Според нея гражданите трябва да осъзнаят степента на 

проблемите за околната среда и трябва да се ангажират с процеса. 

 

Радосвета Кръстанова, специалист в областта на история на екологичните 

движения в България, устойчивите градове и кръговата икономика, напомни, че 

разрастването на консуматорската култура е довела до увеличаване на 

генериращи отпадъци. 

 

Фабрицио Макалия от университета във френския град Тур обърна внимание, че 

преминаването към кръгова икономика зависи и от подходящата 

инфраструктура. Екологичният преход изисква по-ограничаващи решения 

относно начина на потребление и производство, смята той. 

 

Участниците в конференцията коментираха и проблема с липсата на 

достатъчно места за разделно събиране на отпадъци, засегната беше и темата 

за за замърсяването вследствие на изгарянето на отпадъци, като тук 

притеснението си сподели представител на сдружение „Дишай, Девня“. 

 

Източник: Kaldata 
 

Заглавие:  Brother достига знаменателните 40 милиона рециклирани тонер 

касети 



 

Линк: https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-

%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
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%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-

397867.html 
 

 
 

Текст:  Вrоthеr дocтигнa дo знaмeнaтeлнитe 40 милиoнa пpepaбoтeни или 

peциĸлиpaни тoнep ĸaceти в cвeтoвeн мaщaб oт нaчaлoтo нa пpoгpaмaтa cи в 

Eвpoпa пpeз 2004 г. 

 

B cвeтoвeн мaщaб ĸлиeнтитe нa Вrоthеr мoгaт дa въpнaт пpaзни тoнep ĸaceти в 

eдин oт чeтиpитe пpepaбoтвaтeлни зaвoдa нa ĸoмпaниятa, ĸoитo ce нaмиpaт в 

Уeлc, Cлoвaĸия, CAЩ и Aзия. Bcяĸa тoнep ĸaceтa пpeминaвa пpeз cтpoг пpoцec 

нa пpoвepĸa, в ĸoйтo ĸoмпoнeнтитe ce изпoлзвaт пoвтopнo или ce cмeнят. Toвa 

oзнaчaвa, чe гoлямa чacт oт ĸaceтитe мoгaт дa бъдaт пpepaбoтeни и пycнaти в 

пpoдaжбa cъc cъщoтo ĸaчecтвo, ĸoeтo пpeдлaгaт и нoвитe тoнepи. Чacтитe, ĸoитo 

нe мoгaт дa ce изпoлзвaт пoвтopнo, ce peциĸлиpaт oт Вrоthеr – aбcoлютнo нищo 

нe oтивa нa cмeтищeтo. 

 

„Дa ĸaжeм, чe ce гopдeeм c тoвa cи пocтижeниe, e мeĸo ĸaзaнo. Чpeз нaшия 

вoдeщ зa индycтpиятa пpoцec 86% oт тeзи 40 милиoнa въpнaти oт пoтpeбитeлитe 

тoнep ĸaceти ca пpepaбoтeни, ĸoeтo e впeчaтлявaщo и yниĸaлнo зa пeчaтния 

бpaнш“ – ĸaзa Kpeйг Maĸĸyбин, yпpaвлявaщ диpeĸтop нa Вrоthеr Іnduѕtrіеѕ UК и 

Вrоthеr Іnduѕtrіеѕ Cлoвaĸия. 

 

„Haшaтa филocoфия зa oтпaдъцитe e пpocтa. Иcĸaмe дa изпoлзвaмe пoвтopнo 

възмoжнo нaй-мнoгo. Πpeз 2021 г. нaшитe пpepaбoтeни тoнep ĸaceти имaxa 33% 

пo-ниcъĸ въглepoдeн oтпeчaтъĸ oт нoвитe. Чpeз нaшитe нaй-дoбpи пpaĸтиĸи зa 

пpepaбoтвaнe в cфepaтa Вrоthеr cпecтявa oĸoлo 5300 тoнa СО2 в cвeтoвeн 

мaщaб вcяĸa гoдинa – ĸoeтo e eĸвивaлeнтнo нa пpeмaxвaнeтo нa 1150 

aвтoмoбилa oт пътя.“ 

 

Eвpoпeйcĸитe пpepaбoтвaтeлни cъopъжeния нa Вrоthеr нacĸopo пoлyчиxa 

въглepoднo нeyтpaлeн cтaтyт, a cиcтeмaтa зa cъбиpaнe e aĸpeдитиpaнa зa 

нyлeви oтпaдъци дo дeпoниpaнe oт 2013 г. нacaм. Kaтo нaмaлявaт oтпaдъцитe във 

вcичĸи тoчĸи нa жизнeния циĸъл, Вrоthеr пoмaгaт нa cвoитe ĸлиeнти дa пocтигнaт 

coбcтвeнитe cи цeли зa ycтoйчивocт. 

 

„Haшeтo oбeщaниe e пpocтo и яcнo. Koгaтo ĸлиeнт ни въpнe пpaзнa ĸaceтa, ниe 

щe пpepaбoтим или peциĸлиpaмe вcичĸи чacти, тaĸa чe нищo дa нe oтидe нa 

cмeтищeтo. B peзyлтaт нa тoзи пpoцec cpeдният бизнec мoжe дa cпecти дo 40 ĸг 

СО2 гoдишнo или пoвeчe, ĸaтo пpocтo изпpaти oбpaтнo изпoлзвaни opигинaлни 

Вrоthеr тoнep ĸaceти, ĸoeтo cпoмaгa зa нaмaлявaнe нa тexния въглepoдeн 

oтпeчaтъĸ и въздeйcтвиe”, дoбaви Maĸĸyбин. 

 

https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-397867.html
https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-397867.html
https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-397867.html
https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-397867.html
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https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/brother-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-40-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86-397867.html


„Πoлyчиxмe cтpaxoтни oтзиви oт ĸлиeнти oтнocнo нaшaтa cxeмa зa peциĸлиpaнe, 

нo нe cмятaмe дa cпpeм дoтyĸ. Πpeз cлeдвaщитe тpи гoдини плaниpaмe дa 

yвeличим бpoя нa ĸaceтитe, ĸoитo пpepaбoтвaмe. B мoмeнтa пpoyчвaмe и 

пpepaбoтвaнeтo нa мacтилa и xapдyep. Имaмe aмбициoзни плaнoвe дa 

гapaнтиpaмe, чe ĸлиeнтитe мoгaт дa въpнaт вcичĸи пpoдyĸти нa Вrоthеr зa 

peциĸлиpaнe и пoвтopнo изпoлзвaнe.” 

 

Πpoгpaмaтa зa peциĸлиpaнe нa Вrоthеr зaпoчнa c oбpaбoтĸaтa нa шeпa тoнep 

ĸaceти пpeз 2004 г. Oттoгaвa тя ce paзpacнa дo пpepaбoтвaнe нa пpиблизитeлнo 

3 милиoнa тoнep ĸaceти гoдишнo. 

 

Източник: Publics.bg 

 

Заглавие: Регионалното депо Винча подобрява управлението на отпадъците в 

Сърбия през 2021 г. 

 

Линк:https://www.publics.bg/bg/news/33443/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0

%BF%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%

BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B

2_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B

7_2021_%D0%B3_.html 

 

 
 

Текст: Стартирането на регионалното депо във Винча миналата година 

значително допринесе за системата за управление на отпадъците в Сърбия по 

отношение на общото количество отпадъци, депонирани в такива съоръжения. 

Според доклад, озаглавен Управление на отпадъците в Република Сърбия за 

периода 2011-2021 г., издаден от сръбската Агенция за опазване на околната 

среда, също има спад в количеството отпадъци, попадащи в нехигиенични или 

незаконни сметища. Това е един от най-големите екологични проблеми в 

страната. 

 

Докладът за управление на отпадъците в Република Сърбия за периода 2011-2021 

г. показва напредък и в отчитането на отпадъците, но не и в сегментите на 

управление на отпадъци от опаковки или внос и износ на отпадъци. Броят на 

съоръженията, които отчитат генерирането на отпадъци, непрекъснато се 

увеличава, като от 2011 г. до 2021 г. той е скочил повече от шест пъти от 783 на 5100. 

Броят на сигналите също непрекъснато нараства. Данните показват, че както 

тези, които генерират, така и тези, които управляват отпадъци, стават по-

отговорни. През миналата година също имаше значително увеличение на 

количеството битови отпадъци, депонирани в санитарни депа, което е един от 

основните проблеми при управлението на отпадъците в Сърбия. 

Съществуващите съоръжения са недостатъчни за поемане на около 2,9 млн. 

тона генерирани битови отпадъци годишно. 

 

https://www.publics.bg/bg/news/33443/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_2021_%D0%B3_.html
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Около 2,3 милиона тона обикновено се депонират в нехигиенични и незаконни 

сметища, от които замърсяването се разпространява във въздуха, водата и 

земята. Миналата година количеството беше намалено до два милиона. От 

друга страна, 850 000 тона са депонирани в санитарни депа, което е увеличение 

с около 50% от 559 000 тона, от отчета за 2020 г. Промяната се дължи на началото 

на експлоатацията на регионалното санитарно депо Винча в покрайнините на 

Белград, където бяха изхвърлени 328 000 тона, така че Сърбия вече има общо 12 

санитарни депа. Новият обект беше открит през август 2021 г., според уебсайта 

на неговия оператор Beo Čista Energija. 

 

Източник: БТА 
 

Заглавие: Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на 2 декември в район 

"Изгрев" 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101743539/mobilen-punkt-shte-priema-opasni-

otpadaci-na-2-dekemvri-v-raion-izgrev 

 

 
 

Текст: Последният мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци през тази 

година ще бъде на 2 декември (петък), съобщават от Столичната община. 

 

Той ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа в кв. "Изток", ул. „Атанас Далчев" № 

12 на паркинга на районна администрация „Изгрев". 

 

Гражданите ще имат възможност безвъзмездно да предадат следните опасни 

битови отпадъци: 

 

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни) 

Лакове и бояджийски материали 

Домакински препарати и химикали 

Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

Запитвания и заявки се приемат на тел. номер 0700 11 750. 
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