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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №5 
2016 

03/05 Къде мигрират кофите 

Феноменът "изчезващи кофи" е сред основните демотивиращи фактори за използване на 
системата за разделно изхвърляне на отпадъците. Местата, където има цветни контейнери 
в населените места и по квартали често се сменят ненадейно, а за хората, които имат 
желание да разделят боклука си и са свикнали да ги ползват, е озадачаващо, когато в един 
момент те изчезват без предизвестие или обяснения от страна на общината или 
организациите, отговарящи за тях. Това кара и гражданите, полагащи усилия да разделят 
боклука си, да губят доверие в ефективността на системата за рециклирането му. 
Отдалечеността на цветните кофи от дома и квартала също отказва жителите да ги 
предпочитат вместо сивия контейнер, който обичайно остава наблизо.  
В същото време според проучвания на организациите, гражданите заявяват готовност да 
започнат да изхвърлят отпадъците си разделно, стига да има условия за това.  
 
Регламент 
Трицветните кофи са собственост на организации за оползотворяване на отпадъците, но 
решението къде да се разположат те по кварталите в населените места не е тяхно, а на кмета на 
общината. По закон, градоначалникът е длъжен да ги сложи близо до сивите контейнери за 
битови отпадъци. Предполага се, че така гражданите са максимално улеснени при сортиране на 
отпадъците. Избраната от общината точка трябва да има достатъчно място, за да побере няколко 
контейнера и да не нарушава пътно-транспортните изисквания за видимост на пътя.  
 
Броят на контейнерите в един квартал се преценява според изискванията на специална наредба и 
зависи от броя на жителите в съответната община. Организациите работят по тези въпроси заедно 
с еколозите и инспекторатите на общините.  
 
Общината има задължения да следи за правилното разделяне на различните потоци отпадъци, 
съответно да налага глоби на нарушители. Организациите по оползотворяване нямат такива 
правомощия. 
 
Заявки от граждани  
Еколозите в общината са тези, които приемат заявки от граждани за разполагане на контейнери, 
защото те утвърждават плана. 
 
"Ние не можем на своя глава да поставяме контейнери на земя, която не ни принадлежи," 
обясняват от Булекопак. Но в същото време организациите съгласуват с общинските служители 
дали обслужването на тези потенциално нови цветни контейнери на съответните места е 
възможно. 
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В същото време организациите вече разработват алтернативни възможности. Например 
Екобулпак от три години стимулират разделното събиране в административни, търговски и 
производствени обекти. По програма "Зелен офис" те предоставят картонени контейнери за 
употреба в закрити пространства. Когато генерираните количества са минимални, отпадъците се 
изхвърлят в най-близките цветни контейнери. Също така организацията осигурява обслужване по 
маршрут – в съответен ден от седмицата, по съгласуван с общината график камионът за разделно 
събиране минава по определен маршрут и прибира подготвените рециклируеми отпадъци. 

Карта на цветните контейнери 
Повечето организации, като "Екопак" и "Екобулпак" предлагат он-лайн карта на цветните 
контейнери – с адресите и улиците в градовете, в които работят. И списъци с точките, уговорени с 
общините. 
 
Обяснения по проблема 
Обичайно след сигнал за изчезнали кофи в някой квартал или населено място, става ясно, че 
общината е решила да коригира плана за разполагането им и премества точката. Това може да се 
случи и заради ремонт на близък булевард или улица в квартала. 
Списъците с местоположението на контейнерите са част от договорите между организациите и 
общините. Премествания се извършват единствено след съгласуване между двете страни по някоя 
от изброените причини, свързани със затруднения в обслужването, изтъкват от "Екобулпак". 
 
Според "Булекопак" вина за "мигриращи и изчезващи кофи" носят и самите ползватели, защото 
често недобросъвестни гражданин преместват контейнерите по тяхно усмотрение или ги крадат.  
Цветните контейнери може да бъдат преместени и в случай че обслужването им е затруднено от 
наличие на жици, клони, паркирали коли или други препятствия, обясняват от "Екобулпак". 
 
Увреждане и изгаряне на контейнери 
Има и редица случаи на изгаряне на цветните кофи. За пример "Екопак" има годишни разходи за 
възстановяване на увредени и изгорели контейнери за 2015 г. около 250 хил. лв. за над 890 броя 
контейнера, от които изгорелите са 635 броя, което е сериозна цифра. 

Според организациите, това е следствие от "ниска дисциплина от страна на гражданите", понякога 
става дума за неправилно използване на цветните контейнери и изхвърляне на битови отпадъци в 
тях, често на гореща пепел от печки, а дори има случаи за умишлени палежи. 
 
Граждански сигнали 
Повечето организациите приемат граждански сигнали за изчезнали, както и за повредени, 
обърнати или препълнени контейнери. Обичайно това става на посочените координати на 
контейнерите им и на уебсайта на съответната организация. 
Повредени и изгорели контейнери се подменят своевременно, твърдят от "Екобулпак". 
Организациите уведомяват полицията с писмени жалби в случаите на изгорени контейнери. До 
момента няма открити извършители на вандалските прояви. 
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От осем години "Екопак" има "Зелена линия" – безплатна телефонна линия за сигнали, жалби, 
оплаквания и предложения от гражданите свързани с управлението и функционирането на 
системата за разделно събиране 

От Дневник 

 

03/05 Боклукът от Карадере за 2015 г. е 1% от общия за община 
Бяла 

Отпадъците, извозени от местността Карадере през 2015 година са били близо 14 тона. Това е 
около един процент от общото количество отпадъци в община Бяла, на чиято територия се намира 
местността, ползвана за свободно къмпингуване през летния сезон. Това показват официалните 
данни, предоставени от общината на представител на гражданската група "Да спасим Карадере" 
по Закона за достъп на информация, разпространени с отворено писмо и до медиите. 
 
Една от основните тези на противниците на този начин за почивка е количеството отпадъци по 
къмпингите, който те твърдят, че били в "колосални размери". Поводът за исканите данни са 
повтарящи се публични изказвания, според които от местностите за къмпингуване Карадере и 
Корал се извозват огромни количества отпадъци – между 130 и 160 тона в края на летния сезон, 
припомня Мария Кавлакова от гражданската група - автор на отвореното писмо до медиите. 
 
Според изпратената от община Бяла информация 13.98 тона са извозените отпадъци за Карадере 
за цялата 2015 г. Количеството битови отпадъци за цялата община за същия период е 1502.55 
тона. В местността Карадере няма поставени контейнери, а почиващите там обикновено сами 
изхвърлят боклука в най-близките контейнери на входа на град Бяла и село Горица. 
Предоставените от общината данни са за тях. 
 
Обичайна практика на групата "Да спасим Карадере" е да организират и сезонно почистване на 
местността преди и в края на летния сезон. Пред БиТиВи обаче кметът на Бяла заяви преди време, 
че след края на летния сезон миналата година са изхвърлени 160 тона боклуци само от 
местността.  
 
Извозеният боклук от плажа "Корал" от май до септември 2015 г. е 23 тона, показва 
информацията, предоставена от община Царево, където се намира и "Корал". Общото количество 
боклук, извозено от с. Лозенец – най-близкото до "Корал" населено място, за същия период е 760 
тона. Така отпадъците от района на "Корал" са 3% от общото количество отпадъци на с. Лозенец, 
посочват от "Да спасим Карадере". В същото време пред "Нова телевизия" кметът на Царево 
Георги Лапчев твърди, че миналото лято общината е извозила над 130 тона боклук от района на 
къмпинг "Корал" за своя сметка.  
"Информацията за високите количества отпадъци в къмпингите, разпространявана от политици, 
кметове и представители на неправителствени организации, не само е абсолютно невярна, но и 
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цели да внуши грешна представа за хората, които истински се опитват да съхранят тези кътчета. 
Тази безогледна пропаганда внушава, че къмпингуващите имат лошо възпитание и култура и им 
вменява вина, която не съществува", пише още в отвореното писмо. 
От сдружението напомнят, че проблемът с опазването на околната среда е на всички българи и 
във всички населени места. "Отпадъци се изхвърлят безогледно навсякъде, а за почистването им 
плаща всеки данъкоплатец", напомнят още от "Да запазим Карадере". Според тях зад 
тиражираните за отпадъците по къмпингите лъжи прозират апетитите за застрояване на цялото 
Черноморие. 

От Дневник 
 

03/05 България е сред страните с най-голям ръст на CO2 в ЕС за 
2015 г. 

През 2015 г. емисиите въглероден диоксид (CO 2) от изгаряне на изкопаеми горива в 
Европейският съюз (ЕС) са се увеличили с 0,7%, в сравнение с предходната година. Това показват 
нови данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, публикувани днес (3 май 
2016 г.). 

България се нарежда сред първенците в тази класация – страната ни е на пето място с + 4,6% ръст 
въглеродни емисии. България има дял от 1,5% от всички емисии СО2 в ЕС, сочат измерванията на 
Евростат за 2015 г. Най-големият замърсител е Германия, която е с дял от 23% от емисиите на 
Съюза. 

Най-голям спад в емисиите на СО 2 се отчита в Малта и Естония, а най-висок ръст има в Словакия и 
Португалия. 

Според оценките на Евростат, емисиите на CO 2 са нараснали през 2015 г. в по-голямата част от 
държавите-членки на ЕС. Първи са в Словакия (+ 9,5%), Португалия (+ 8,6%) и Унгария (+ 6,7%), 
следвана от Белгия (+ 4.7%) и България (+ 4,6%). Спад е измерен в държави-членки сред които са 
Малта (-26,9%), Естония (-16,0%), Дания (-9.9%), Финландия (-7,4%) и Гърция (-5.0%). 
Вносът и износът на енергийни продукти също влияе на количествата емисии СО2 в дадена 
страна, където се изгарят изкопаеми горива: например, ако има внос на въглища, това води до 
увеличаване на емисиите, а ако се внася електроенергия, това няма пряко въздействие върху 
емисиите в страната, където се внася. 

Емисиите CO 2 са основна причина за глобалното затопляне и имат дял от близо 80% от всички 
емисии парникови газове в ЕС, припомнят от Евростат. Влияят се от фактори като климат, 
икономически растеж, размер на населението, транспорт и промишлени дейности. 

От Дневник 
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16/05 Водолази извадиха един тон боклуци от морето край 
остров Света Анастасия 

Близо тон отпадъци извадиха от морето водолазите от клуб "Приятели на морето" в Бургас, които 
използваха почивния ден, за да почистят дъното на остров Света Анастасия, съобщиха от там. 

В акцията участваха 13 от членовете на клуба, които повече от 2 часа се гмуркаха край острова и 
вадиха отпадъците на повърхността. 

Инициативата бе приветствана и от директора на РИОСВ - Бургас, инж. Тонка Атанасова. 

"Проблемът с морските отпадъци е огромен, тъй като за разлика от тези на сушата никой няма 
ангажимент да ги чисти. Това не спира недобросъвестните да замърсяват. Няма орган, който да ги 
глоби, и замърсяването е абсолютно безконтролно", обясни идеята за пролетното почистване 
Стефан Цинцарски от "Приятели на морето". 

От клуба смятат да продължат действията си за подобряване на морската среда и периодично да 
организират почистване на дъното. 

От Дневник 

 

26/05 Все повече хора в България изхвърлят разделно 

За две години броят на хората, които събират боклука си разделно е нараснал с 11 процентни 
пункта. Това показва онлайн проучване на нагласите на гражданите, направено от организацията 
"Екопак" в общини, ползващи техните цветни контейнери в периода 2013 - 2015 г. 

През 2013 г. 54% от анкетираните са събирали разделно отпадъците си, през 2014 г. броят им е 
нараснал на 61 на сто, а през 2015 г. те са вече 65%. Статистиката съобщи изпълнителният 
директор на организацията Тодор Бургуджиев на обиколка с журналисти на площадката им за 
разделяне на отпадъци от стъкло в село Равно поле. 

За рециклиране, против изгаряне 
Общото количество оползотворени и рециклирани отпадъци от организацията за 2015 г. са общо 
91 031 тона. 61% са били рециклирани, а под един процент са отишли за изгаряне. 

"Ние сме против изгарянето на отпадъците, целта ни е да ги рециклираме и да стимулираме 
хората да изхвърлят разделно. С изгарянето на отпадъци се отделят допълнително количество 
канцерогенни вещества във въздуха в България, който е един от най-замърсените в Европа", заяви 
за "Дневник" Бургуджиев. 

Във връзка с проекта за завод за изгаряне на отпадъците в София техническият директор Румен 
Шурлиев изрази притеснение, че Столичната община не съобщава как ще се справя с пепелта след 
изгарянето и замърсяването на въздуха. 
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Заради очакван ръст в потреблението това лято от организацията очакват и нарастване от 5 до 7% 
на количествата изхвърляни опаковки през 2016 г. И предвиждат съответно ръст в количествата на 
рециклирани отпадъци. 

Стъкло по цветове 
До няколко месеца стъклените отпадъците на "Екопак" ще се сортират по цвят, преди да бъдат 
рециклирани. Това ще се случи най-късно до края на 2016 г., когато от организацията ще 
инсталират нова оптична система с инвестиция от 1 500 000 лв. по немски модел. 

Модернизираната инсталация ще повиши капацитета на сортиране на стъклото от 5-7 тона на час 
на 15 т/ч и ще повиши цената на стъклото им с 10 лв. на тон, са прогнозите на Бургуджиев. 

Инвестицията им ще намали загубите от технологичния процес с до 10 % и ще намали 
съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти. Заради подобреното качество на 
разделеното по цвят стъкло (с 25 г/т примеси) "Екопак" вече са се договорили за изкупуването му 
с трите завода за стъкло в София, Плевен и Пловдив. 

Има и заявен външен интерес от съседни страни да пречистват стъклените си отпадъци в новата 
инсталация у нас, водени са разговори с Македония, каза техническият директор Румен Шурлиев. 

Сортираща инсталация ще има възможност да поеме стъклени отпадъци и на други организации, 
тъй като увеличава тройно капацитета на работата. В момента на площадката за стъкло работят 
общо 15 души, а след модернизацията тя може да заработи на три смени, увери Шурлиев. 

Той обвърза инвестицията им и като отговор на европейските стандарти и готовност за 
планираните завишени цели за рециклиране на Европейската комисия - 75% до 2025 г. и 85% до 
2030 г. 

Ден на мазето 
От "Екопак" смятат да организират т.нар. Ден на мазето по квартали. Целта на акцията е да 
мотивира хората да изхвърлят разумно и разделно отпадъците си. Идеята е в определен ден 
гражданите в даден квартал да могат да изнесат ненужните си вещи и отпадъци от мазето и да ги 
предават на обявени за целта пунктове на организацията. 

"Екопак" заключи жълтите си контейнери  
Тази година "Екопак" е въвела заключваща система на жълтите контейнери, за пластмаса и метал. 
Механизмът пази съдържанието на контейнерите от "изземване от т.нар. бедни хора", каза 
изпълнителният директор. Проектът им струва 100 000 лв. и вече е факт в Русе и Хасково. До края 
на годината ще бъде въведен в Шумен и Перник. 

По същата причина организация инвестира още 1.5 млн. лв. за нови контейнери тип "иглу", които 
заменят лесно отварящите се кофи тип "ракли". 
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И през 2015 г. "Екопак" е с водещ пазарен дял от 42% сред организациите за разделно събиране, 
отчетоха от организацията. Миналата седмица министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева одобри изпълнението на целите й за 2015 г. 

През миналата година 1195 компании - членки на "Екопак", са декларирали 149 685,11 т опаковки. 
От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 91 031 т. За рециклиране са 
предадени: 
- 46 534,43 т хартия; 
- 35 405,99 т стъкло; 
- 39 235,98 т пластмаса; 
- 6 812,44 т метал 
- 17 048,07 т дървесина. 
Общото рециклирано количество за 2015 г. е 61%. 

От Дневник 

 

31/05 Сандрин Гaлпароли от H&M: България е в топ три по 
върнати за рециклиране стари дрехи 

Сандрин Галпароли e регионален мениджър за H&M България, Гърция и Кипър. Тя е един от 
основните инициатори на устойчивите инициативи в компанията. 
 
В България едва сега започнаха да се появяват контейнери за стари дрехи и текстил, но към тях 
има голям интерес. Как приеха българите идеята ви да връщат старите си дрехи срещу нови и 
каква е равносметката от кампанията? 

– Радвам се, че хората в България са все по-информирани за събирането и рециклирането на 
дрехи. Нашата т.нар. i:Collect инициатива стартира преди три години и към днешна дата е 
целогодишна активност, която протича във всеки магазин на H&M в 61 пазара. 

България е отличен пример с представянето си до момента и се нарежда за изминалата година в 
топ 3 страни с най-голямо количество събран стар текстил на единица магазин. На първо място е 
Япония, второ - Хърватия, България е на трето. 

По време на глобалната инициатива World Recycle Week през април в България събрахме близо 83 
000 килограма стари и ненужни дрехи в нашите 19 магазина в страната, което надвиши 3 пъти 
очакванията и прогнозите ни. Това показва успеха на кампанията, както и факта, че 
информираността на клиентите за отговорното отношение и устойчиво развитие нараства. 

Според данните за върнатите количества от кампанията като цяло, има ли разлика в 
поведението на българите в сравнение с хората от други страни, в които я прилагате? 
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– В други пазари като Швейцария, от където първоначално инициативата стартира, разбирането за 
този тип дейности е различна. Хората повече са свикнали да връщат дрехи за рециклиране, имат и 
по-добре развити навици за рециклиране и разделно събиране на отпадъците. 
Въпреки това българите са отворени към инициативата и благодарение на нарастващата 
информация, на добрите примери, които виждаме, поведението и съзнанието на консуматора се 
променя. H&M има възможността чрез глобалния си обхват да влияе положително и да инициира 
промяна в модната индустрия. 

Какъв е смисълът да връщаме старите си дрехи, какво спестява компанията ви с тази 
инициатива? 

- Не е за пренебрегване фактът, че 95 % от дрехите, които се изхвърлят на боклука могат да бъдат 
рециклирани или носени повторно. 

Тази активност ни дава възможността да правим дрехи по по-устойчив начин – намаляваме 
текстилния отпадък в природата, както и редуцираме нуждата от добиване на нови ресурси, 
използването на вода, химикали, земя и естествени материали за производството на продукта. 
Чрез рециклирането на една тениска например спестяваме 2100 литра вода. 

Какво още може да направи един бизнес, за да бъде устойчив и да печели от това? 

– Да инвестира в общността, в която се развива, да пази околната среда и ресурсите, които са от 
основно значение за бизнеса, да образова и информира хората. Ако не правим всички тези неща, 
няма как да развиваме бизнеса си по устойчив начин в дългосрочен план. 

С нарастването на човечеството расте и нуждата от производство на повече облекла, но с това се 
увеличава и необходимостта от добиване на много повече ресурси – храна, вода, производство на 
различни материали. Въпреки това, ние разполагаме с една планета и ограничени количества 
ресурси. 

Ако не променим поведението си и не започнем да ги използваме по-разумно, няма как да 
просъществуваме. Ето защо се опитваме да затворим производствения цикъл и да продължим 
живота на дрехата (Close the Loop) чрез инициативата за рециклиране на стар и ненужен текстил. 
Това влияе положително на околната среда и дава възможност да продължим бизнеса си. 

Има ли други компании, които правят подобни кампании за рециклиране, черпите ли от някъде 
опита си, споделяте ли го с другите и как? 

– Устойчивото развитие присъства в програмите и стратегиите на много компании. Но смело 
можем да кажем, че H&M е водеща в модната индустрия, когато се отнася до активна работа в 
посока на устойчивостта. 

Ние инвестираме много в нови технологии, различни изследвания и генерирането на идеи за 
бизнеса ни. Вдъхновяваме се от това, което се случва около нас, от младите и талантливи хора – 
имаме специална инициатива, наречена Global Change Award , която цели да отличава и инвестира 
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в иновативни идеи, насочени към рециклирането на текстила и затварянето на производствения 
цикъл на дрехата, в смели идеи, които могат да доведат до промяна в бизнеса. 

Как гледате на обвиненията, че много компании използват "еко вълната" само за маркетинг? 
Вече е модерно, да си екологичен, но доколко променяш наистина бизнеса, за да намали 
вредното влияние върху околната среда и обществото? 

– Ние искаме да посрещнем нуждите на клиентите ни и да отговорим на техните очаквания. 
Хората в днешно време желаят да купуват продукти и услуги от компании, които са отговорни и 
полагат грижи за околната среда. Имат нужда да се гордеят от факта, че работят за такива 
компании. Тази необходимост ще нараства все повече и повече в бъдещето. 
Успешни могат да бъдат само онези, които се стремят да направят промяна. Длъжни сме да 
заемем ясна позиция и да водим тази промяна в модната индустрия. 

Труден пазар ли е България за продажба на дрехи? 

– България е пазар с потенциал за развитие що се отнася до продажбите на дрехи. Клиентите тук 
стават все по-взискателни и търсещи модерни продукти, качествени дрехи и се стремят да 
направят правилния избор, като заложат на добра стойност в замяна на парите, които са 
похарчили. 

Финансовите резултати на компанията H&M в частта за България показаха нов ръст през 
последното тримесечие - на какво се дължи той? 

– Да, H&M се разраства и на това се дължи успешното ни представяне. Клиентите оценяват всеки 
нов магазин, който отваряме. Това ни дава увереност да откриваме още магазини в нови 
дестинации, защото се стремим да отговорим на нуждите на нашите клиенти. 

H&M се възприема като бранд, който продава на по-ниски цени, но вече предлагате и колекции 
на други по-високи ценови нива и извън специалните партньорства с дизайнери? 

– Целта ни е компанията да предлага мода и качество на най-добра цена по устойчив начин. 
Винаги се стремим да посрещаме нуждите на клиентите ни, така че всеки да намери нещо за себе 
си на различни и достъпни цени. Преди всичко H&M е модна компания – правим и продаваме 
мода. 
Има няколко отличителни момента през годината, в които пускаме на пазара по-специални 
колекции, които също са ексклузивни, но се различават от дизайнерските ни колаборации. Това са 
изключително модни колекции, разработени от нашия вътрешен дизайнерски екип и показват 
тенденциите за съответния сезон – такава например е STUDIO. Понякога специалните ни колекции 
са израз на това как модата може да бъде устойчива – това показваме с H&M Conscious Exclusive 
collection. 

Какъв тип потребители са българите според продажбите във вашите магазини? Има ли 
географски различия? 
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– Като регионален мениджър за България, Гърция и Кипър и базирайки се на опита ми от пазари 
като Швейцария и Франция, намирам определени географски различия. Но това е напълно 
естествено с оглед на културните различия, манталитета, покупателната способност на хората. 
Българите са взискателни, избиращи и информирани клиенти, те искат да намерят най-добрия 
продукт за определена цена. Стават все по-заинтересовани към модата и тенденциите, така че 
търсят разнообразие. Модата става все по-достъпна, поради глобализацията и бързото 
разпространение на комуникацията, влиянието на социалните мрежи. 

Въпреки всичко, най-важно остава личното отношение, затова много често се адаптираме спрямо 
локалните нужди. Хората са различни и всеки има нужда да изрази собствения си стил и личност 
чрез облеклото. 

От Дневник 

 


