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Източник: Bloombergtv.bg 

 
Заглавие: Adidas пуска първите маратонки, които ще се рециклират изцяло 

 

Това ще е първият продукт от стартиралата през 2015 г. програма на компанията 

 

Линк:https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-04-18/adidas-puska-parvite-

maratonki-koito-shte-se-retsiklirat-iztsyalo 

 

 
 

Текст: Германската спортна компания Adidas представи официално концепцията си 

за обувки, които ще бъдат 100% рециклируеми, с което може да се окаже, че 

изпреварва конкуренцията. 

 

През 2015 г. компанията стартира програмата си за спасение на планетата от 

пластмасовите отпадъци, а през настоящата година ще видим първите произведени 

маратонки от рециклирани отпадъци. 11 млн. чифта обувки ще се появят на пазара, 

благодарение на събраните от океаните найлони. 

 

Амбициите на Adidas са до 2024 г. цялото производство на маратонки да е от 

рециклирани материали. За целта през лятото на 2021 г. ще видим и първия по рода 

си модел FUTURECRAFT.LOOP. 

 

„Премахването на найлоновите отпадъци от системата е само първата стъпка и ние 

не бива да спираме с нея“, казва Ерик Лийдтке, отговорник за глобалния бранд. „Какво 

става с обувките ни, когато ги износим? Захвърляме ги, но те не отиват особено далеч. 

Те отиват на бунищата, изгарят ги и пълнят атмосферата с въглеродни частици или пък 

се трупат в океаните. Следващата крачка е да сложим край на отпадъците. Мечтата 

ни е да носим едни и същи обувки отново и отново“. 

 

Технологията за производство на изцяло еко-маратонки се базира най-вече на 

липсата на лепила. Отделните части ще бъдат произвеждани от еднородни 

материали, за да може при процеса на рециклиране да не остават неизползваеми 

части. 

 

Притежателите на FUTURECRAFT.LOOP ще могат да връщат старите си маратонки на 

производителя, вместо да ги захвърлят в кофите за боклук. А след това - отново ще ги 

очакват на пазара. 

 

Източник: На брега на мрето 

 
Заглавие: „Бургас рециклира 2019“ започна в няколко града от областта 

 

https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-04-18/adidas-puska-parvite-maratonki-koito-shte-se-retsiklirat-iztsyalo
https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-04-18/adidas-puska-parvite-maratonki-koito-shte-se-retsiklirat-iztsyalo
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Линк: http://nabrega.bg/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-

%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-

%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb.html 

 

 
 

Текст: За шеста поредна година стартира инициативата „Бургас Рециклира“. Повече 

от 60 доброволци влизат в училище, за да разкажат на първолаците забавно и нагледно 

как се появяват отпадъците и защо трябва да се рециклират. След като миналата 

година за първи път проектът излезе извън рамките на Бургас, този път, освен Поморие, 

в него се включват Черноморец и Ахелой. Спонсори на събитиетo са Vivacom, Time 

Heroes, Experian, Codefic и ЕкоПак. 

 

В продължение на месец екипът ще обиколи общо 12 училища – в Бургас това ще са: 

ОУ „Васил Априлов“, ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, СУ „Св. св. Кирил 

и Методий“, ОУ „П.Р. Славейков“, НУМСИ „Проф. П. Владигеров“, ОУ „Св. Климент 

Охридски“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Св. Княз Борис I“. За втора поредна година в 

програмата ще се включат и училища извън града – това ще са: ОУ“ Христо Ботев“ – 

Поморие, ОУ „Христо Ботев“ – Черноморец, ОУ „Христо Ботев“ – Ахелой и СУ „Христо 

Ботев“ – Сунгурларе. 

 

Образователната програма е разделена в 3 интерактивни учебни часа с различна 

насоченост, изградени по най-новите педагогически тенденции. По-време на първата 

си среща с децата, доброволците разказват за различните видове материали, как те 

се превръщат в отпадъци и защо е важно да бъдат рециклирани. Информацията се 

поднася нагледно, като се прожектират презентация  и няколко кратки клипчета по 

темата. През втората седмица малчуганите се научават как от ненужните отпадъци 

могат да сътворят произведения на изкуството и дори полезни за бита и ежедневието 

вещи. Третата част е любима на всички. Чрез забавни игри първолаците неусетно 

добиват още полезни знания, които им помагат да затвърдят и приложат наученото. 

 

„Децата се привързват страшно много към нас и дори не искат да ни пускат да си 

тръгнем. Всяка следваща седмица ни чакат с нетърпение. По-време на часовете има 

гора ръце и всеки иска да се включи в заниманията. Много от тях казват, че веднага са 

споделили на родителите си това, за което сме си говорили и искат да събират 

разделно отпадъците и вкъщи.“, разказват доброволците. 

 

Традиционно като част от прoграмата ще се случат и няколко съпътстващи събития, в 

които участие могат да вземат и всички останали хора от областта. 

 

ПРОГРАМА 

8 април до 10 май 

Видео предизвикателство „АЗ ПАЗЯ ПРИРОДАТА“ 

 

http://nabrega.bg/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb.html
http://nabrega.bg/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb.html
http://nabrega.bg/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb.html
http://nabrega.bg/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb.html
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Бургас Рециклира предизвиква всички деца в първи и втори клас в Бургаска област да 

заснемат кратък видеоклип (до 30 сек) на тема: „Аз пазя природата“. В него могат да 

покажат как събират разделно отпадъци, преизползват/поправят различни вещи или 

други устойчиви практики у дома и навън. Родителите, трябва да публикуват 

видеоклипа във фейсбук събитието – Видео предизвикателство „Аз пазя природата“, с 

хаштаг #бургасрециклира. За най-добрите и харесвани клипове, има награди 

осигурени от спонсорите. Те ще бъдат раздадени на финалното събитие на 

кампанията, на 11-ти май, в училище Френе. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Сметищата може да издигнат следващите лидери на Източна Европа 

 

Словакия даде пример какво би могло да се случи в Полша, Румъния, България, 

Украйна и Русия 

 

Линк:https://www.economic.bg/bg/news/11/smetishtata-mozhe-da-izdignat-sledvashtite-

lideri-na-iztochna-evropa.html 

 

 
 

Текст: Ако се чудите откъде може да дойде новото поколение либерални политически 

лидери в Източна Европа – регион, обхванат от национализъм и корупция – проверете 

сметищата. Новоизбраният президент на Словакия Зузана Чапутова е усвоила своите 

политически умения около едно от тях. 

 

Чапутова е родом от Пезинок, малко градче, разположено на около час път от 

столицата Братислава. През 1997 г. градчето решава да използва за сметище яма, 

останала от стар завод за тухли. Проектът бързо излязъл от контрол. 

 

„Те искаха съоръжението да е с площта на 11 футболни игрища и с височината на 

четириетажна сграда“, припомни Чапутова във интервю от вчера в Братислава. 

 

Равнището на рециклируемост в Словакия (9%) е едно от най-ниските в Европа. Това 

е само една от причините защо управлението на сметищата е доходоносен бизнес 

в страната. Западноевропейските държави изнасят своя нерециклируем отпадък на 

изток, тъй като земята за сметища там е по-евтина. Незаконният внос на боклук е голям 

източник на приходи за организираната престъпност. Европейският съюз редовно 

критикува Словакия за неправилно управление на сметищата. 

 

Местните в Пезинок не искат сметището, което е близо до жилищните квартали. По 

време на 14-годишната правна битка, която завърши в Европейския съд, населението 

на Пезинок проведе 15 протеста. Чапутова, ангажиран към гражданите адвокат от 

неправителствена организация, представляваше местното население пред съда. Тя 
спечели случая, който отне голяма част от професионалния ѝ живот, но и я научи много 

https://www.economic.bg/bg/news/11/smetishtata-mozhe-da-izdignat-sledvashtite-lideri-na-iztochna-evropa.html
https://www.economic.bg/bg/news/11/smetishtata-mozhe-da-izdignat-sledvashtite-lideri-na-iztochna-evropa.html


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

за това как функционира Словакия. „Случаят беше пример как са свързани 

политическото и бизнес влияние“, коментира Чапутова.  

 

В един момент в проекта за депото за отпадъци се намесил богат бизнесмен на име 

Мариан Кочнер, който се стремял да получи разрешение да разработи сметището. 

Чапутова се срещнала няколко пъти с него и установила, че е „човек, който дава на 

другите да разберат, че има власт“. Той бил открит за своите връзки със словашката 

управляваща партия „Посока – социална демокрация“ (Smer). 

 

Кочнер сега е в затвора с обвинение, че е поръчал убийството на разследващия 

журналист Ян Куциак и годеницата му Мартина Кушнирова. Убийството предизвика 

протести в Словакия и накара Чапутова да се намеси в политиката. Тя е познавала 

Куциак от съвместната работа по случаи на корупция. 

 

„Колкото повече разбирахме за разследването на убийството, толкова повече имена 

се появяваха, които помнех от съдебното дело за сметището“, коментира новият 

словашки президент. 

 

Освен че я свързал с влиятелни фигури като Кочнер и бившия премиер Роберт Фицо, 

който беше принуден да подаде оставка заради протестите след убийството на 

Куциак, случаят за депото за отпадъци също така научил Чапутова на много от това, 

което по-късно ще ѝ помогне да направи летящ старт в националната политика на 

Словакия. Освен това делото оформило нейните проевропейски възгледи. 

 

„За мен това беше урок в правната ми кариера, но също така урок как да 

мобилизирам хората и да работя с медиите. Казусът също така ме направи 

благодарна, че сме в Европейския съюз – в крайна сметка присъдата на Европейския 

съд ни помогна много“, коментира тя. 

 

Това, за което случаят със сметището не успял да помогне, е Чапутова да стане 

известна за широката общественост. Като член на младата партия „Прогресивна 

Словакия“, тя се кандидатирала за президент на шега, започвайки с почти никаква 

подкрепа. Тя пътувала из страната, разговаряйки с хората и, както тя твърди, 

„нарушавайки всички правила на маркетинга“ в старанието бъде себе си, вместо да 

се превръща просто в носител на послание. 

 

Словакия е консервативна, католическа страна, а да бъде себе си за Чапутова 

означавало да говори за своите либерални възгледи, включително, че подкрепя гей 

браковете и осиновяванията. Това я направило уязвима на атаки от дясното и дало на 

кандидата на Smer - еврокомисарят Марош Шефчович - удобно поле да популяризира 

консервативните си позиции като църковен човек на хората. За Чапутова 

откровеността не вършела толкова добра работа. 

 

„За известно време бях на осмо място, а след това на пето“, спомня си тя и добавя: 

„Нищо не предполагаше, че мога да обърна резултата. Питах се дали има смисъл да 

продължавам с предизборната кампания“. 

 

Тогава, с наближаването на изборния ден, кандидатите се срещнали под формата 

на телевизионни дебати и Чапутова, заедно със своя медиен опит и умения да 
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убеждава, усъвършенствани покрай делото за сметището, започнали да печелят. 

Словаците, присъствали на протестите за Куциак, я припознали като един от своите. 

Случаят от Пезинок се завърнал в обществената памет. Гласуването на Чапутова се 
превърнало в начин да се отхвърли традиционната политика и подкопаването ѝ чрез 

корупцията. В края на краищата половината от бюджета за предизборната ѝ 

кампания бил платен от събрани малки дарения. Чапутова спечелила мнозинството от 

гласовете на първия тур от президентските избори, след което окончателно победила 

Шефчович в балотажа на 30 март. 

 

Словашкият президент няма особено силна власт, но също така не е фигура с 

единствено представителни функции. На този пост Чапутова ще назначава министър-

председателя, както и основните съдии и прокурори. Премиерът има повече власт, но 

стигането до този пост е трудно без партийна машина зад гърба на кандидата. 

Въпреки че Чапутова прекратява членството си „Прогресивна Словакия“, след 
победата ѝ партията вече се радва на ръст в подкрепата към себе си. Прохождащата 

през 2017 г. партия вече е втората или третата най-популярна партия в Словакия, а 
новоизбраният президент може да ѝ даде още инерция преди парламентарните 

избори през 2020 г. 

 

В голяма част от Източна Европа ямите и депата за отпадъци са благодатна почва за 

такъв вид доброкачествен популизъм, който не експлоатира културните идентичности 

и не си играе с базовите инстинкти. В страните с ниски нива на рециклиране и мафии, 

които активно участват в бизнеса с отпадъците – Полша, Румъния, България, Украйна и 

Русия – протести срещу зле управлявани бунища могат и биха ескалирали бързо, тъй 

като политиката за отпадъците не е смешна тема. 

 

В Русия през последните години протестите срещу водената политика за отпадъците в 

сателитните на Москва градчета бяха най-видимите действия срещу действащия 

режим, принуждавайки президента Владимир Путин да се опита да поеме контрол 

над проблема и лично да нареди да бъдат затворени някои сметища, макар някои от 

приближените му да имат интереси в бизнеса с отпадъци. 

 

В Полша управляващата партия „Право и справедливост“ също се опитва да 

обезвреди местните протести чрез законодателни промени за по-добро управление 

на отпадъците и ограничаване на широкоразпространената практика боклукът да се 

изгаря, за да се освободи място за повече отпадък. 

 

В Украйна криза с отпадъците в западния град Лвов през 2017 г. подкопа амбициите 

на кмета Андрей Садовий за влизане в националната политика – към ден днешен той 

е нереалистичен кандидат за президентския пост. 

 

Активистите, които се борят срещу дейността на мафията, злоупотребата с 

обществени средства и замърсяването на околната среда около сметищата не са 

добре познати. Те може да бъдат споменавани в една или друга новина за някое 

съдебно дело, но не получават достатъчно публичност. Но, както и Чапутова, те трупат 

ценен опит, учат се как работят държавите им по някои от най-чувствителните теми, 

сформират силни възгледи относно текущите управленски практики и възможните 

средства за правна защита. Бъдещите граждански настроени, харизматични и опитни 
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лидери в Източна Европа, тези които започват да оспорват посткомунистическите 

националисти днес, идват от узряващите граждански общества в региона. Примерът 

на Чапутова показва, че малко известните активисти днес могат с лекота да са 

президентите и премиерите на утрешния ден. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: AirBG: Мръсният въздух в България скъсява живота повече от пушенето 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2019/04/19/3422534_airbg_mrusniiat_vuzdu

h_v_bulgariia_skusiava_jivota/ 
 

 
 

Текст: Градът, в който най-дълго време са превишавани нормите за фини прахови 

частици (ФПЧ) през изминалия отоплителен сезон, е Видин. Заради масовото 

отопляване с твърдо гориво 91 дни или 42% от сезона жителите на града са дишали 

замърсен въздух. Втори е Русе със 73 дни, трети е Пловдив – с 65, следва София – с 41. 

Данните бяха изнесени на годишната конференция на гражданското сдружение 

AirBG. Неговият ръководител Стефан Димитров обяви, че вече разполагат с 900 станции 

за измерване замърсеността на въздуха в цялата страна. 

 

"Въздушното замърсяване като фактор за заболеваемост все още не присъства в 

обучението на лекарите", каза пулмологът д-р Александър Симидчиев, председател 

на сдружение "Въздух за здраве". Затова и няма адекватно отношение на медиците 

към този враг на здравето, обясни лекарят. 

 

С 1.8 години се скъсява средно живота от мръсния въздух, докато от пушенето – с 1.6 

години, каза той. България е с най-висока смъртност в ЕС, като доклад на Световната 

здравна организация от март обяви, че 41 души всеки ден умират от преждевременна 

смърт (тоест, по-рано от средната продължителност на живота за страната). По данни 

на българското Министерство на здравеопазването от юни 2018 г. броят им е 49 души 

дневно. 

 

"При 29% от общия брой починали от рак на белите дробове причината е мръсният 

въздух. При смъртните случаи от исхемична болест на сърцето този процент е 25%, а 

при инсултите – 24%, съобщи д-р Симидчиев. 

 

Данните за въздуха, които получава от своите станции сдружението AirBG, се 

припокриват в 75% с тези на Министерството на околна среда, са изчислили от 

Института по метеорология и хидрология. "Нашите изчисления показват, че 

припокриването с официалните станции е 95%", заяви Стефан Димитров. 

 

https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2019/04/19/3422534_airbg_mrusniiat_vuzduh_v_bulgariia_skusiava_jivota/
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2019/04/19/3422534_airbg_mrusniiat_vuzduh_v_bulgariia_skusiava_jivota/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 8 

 

Като предстоящ проблем за София бе посочен планираният строеж на инсинератор 

за изгаряне на отпадъци до ТЕЦ София, зад Централна гара. "При изгарянето на 

средно 600 т отпадъци дневно там, столицата ще получава по 256 т азотни окиси 

годишно. Такова количество вредни емисии се отделя, когато 1 милион дизелови 

автомобили карат 1000 км", даде пример Димитров. 

 

Активисти сформираха "Група за чист въздух", за да заведат колективен иск на 

граждани и организации за чист въздух срещу бездействието на Столична община по 

проблема, бе обявено на конференцията на AirBG. Първото заседание по делото е 

на 20 май. 

 

Димитров каза, че нараства броят доброволци, желаещи да се включат в структурите 

на сдружението в цялата страна. "Повишават се и възможностите на гражданите да 

се осведомяват за реалното състояние на въздуха, който дишат", каза Димитров и 

предложи на интересуващите се да влизат в сайта на сдружението. Там ще получат 

информация къде могат да купят евтини части и сами да си сглобят измервателна 

станция на въздуха. "Предстои да разработим чат бот, в който всеки ще може от 

телефона си да се осведоми какво е качеството на въздуха, където се намира", обяви 

председателят на AirBG. 

 

Сдружението следва проекта на граждани от Щутгарт, които преди три години 

решиха сами да измерват качеството на въздуха поради нежеланието на местните 

власти да се заемат с проблема. Вече в 75 държави следват германската инициатива, 

наречена "Luftdaten.info. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 
Заглавие: Поради слабото участие кампанията по почистване на Казанлък ще 

продължи до 29-и април 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-28026.html 
 

 
 

Текст: Казанлъчани освободиха домовете си от близо 3 тона стара битова техника и 

около 15 тона битови отпадъци, но поради слабото участие кампанията по почистване 

на града ще продължи и през идната седмица. 

Под мотото „Заедно да направим Казанлък още по-приветлив и красив. Включи се и 

ти!“ днес в Казанлък се проведе традиционната кампания на Общината за пролетно 

почистване на града, отново посветено на Деня на Земята. 

 

Община Казанлък благодари на малкото активни граждани, които се възползваха от 

улеснението за извозване на отпадъци и разчистиха домовете си. На 12 места в  

различни части на града бяха обособени пунктове за изхвърлянето на едрогабаритни, 

текстилни отпадъци, както и електротехника, излязла от употреба. На всички пунктове 

https://www.kazanlak.com/news-28026.html
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бяха на разположение за съдействие на гражданите представители от звено 

“Екоконтрол“ и ОП „КД и ПИС“. Общинското предприятие „Комунални дейности и 

поддръжка на инфраструктурата“ продължава да извозва събраните през деня 

отпадъци. 

 

Останалите жители на Казанлък приканваме да почистят мястото, където живеят в 

навечерието на Великден! 

 

Благодарим и на партньорите на Община Казанлък и Общинско предприятие 

„Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в събирането на 

отпадъците: фирмите „Елтехресурс“ АД – София и „Монамур 6“ ООД, с. Копринка, с 

които работим целогодишно. Допълнителна помощ оказва и фирмата, която 

управлява Претоварната станция Консорциум „РСУО – Стара Загора“. 

 

Изкупуване на електрическите и електронни уреди, излезли от употреба битова 

електроника – телевизори, радиоапарати, компютри и др. извършва „Елтехресусрс“ 

АД, които с обаждане на телефон 080014100 изпращат мобилна група на адрес. 

Едрогабаритните твърди битови отпадъци (стари мебели) и излезли от употреба битови 

електроуреди (печки, хладилници, перални и др.) приема фирма „Монамур 6“ООД, 

село Копринка. 

 

Жителите на Казанлък могат целогодишно сами да разчистват своите едрогабаритни 

отпадъци като ги извозват до Претоварната станция, до старото сметище на града, 

която работи и в събота до обед. 

На тел. 0431 63 880 казанлъчани могат да поръчват на Общинското предприятие по 

чистота контейнер за едри строителни отпадъци и старо домакинско обзавеждане, 

като заявки се приемат от понеделник до петък, от 08,00ч. до 17,00ч. 

 


