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Източник: Днес 

 
Заглавие: Кафето в собствена чаша, а не в пластмасова? Бизнес без отпадъциКак се 

справя едно заведение, което е избрало да бъде екологично 

 

Линк: https://www.dnes.bg/mish-mash/2019/08/04/kafeto-v-sobstvena-chasha-a-ne-v-

plastmasova-biznes-bez-otpadyci.418248 

 

 
 

Текст: Можете ли да преживеете цял един ден без отпадъци? Доста труден въпрос, 

защото от момента, в който се събудим, започваме да консумираме, а с това идват 

и отпадъците.  

 

Дори най-елементарните неща замърсяват природата, например - чашата с кафе.  

 

Но в едно заведение този проблем е решен. Там клиентите носят сами чашите си, в 

които кафето им се приготвя.  

 

Ако обаче нямате под ръка, Татяна е готова да ви предложи и еднократна чаша. Тя 

обаче няма да живее 180 г. в природата, а ще се разгради изключително бързо.  

 

Боклуците като черупки от яйца или други остатъци от приготвянето на храна се 

компостират. Така успели да запалят дори и други хора да компостират. 

 

Източник: CRI.CN 

 
Заглавие: Разделното изхвърляне на отпадъци създава нови бизнес възможности 

 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/08/05/243s192390.htm 
 

 
 

Текст: От 1 юли Китай въведе задължително разделно събиране на всички отпадъци, за 

да подобри и направи по-ефективно и екологично тяхното рециклиране. През 2017 г. 

правителството се ангажира страната да реализира коефициент от 35 процента при 

рециклиране на битови отпадъци до 2020 г., а в 46 китайски града бяха стартирани 

пилотни програми за задължително разделно събиране на битовите отпадъци.  

 

https://www.dnes.bg/mish-mash/2019/08/04/kafeto-v-sobstvena-chasha-a-ne-v-plastmasova-biznes-bez-otpadyci.418248
https://www.dnes.bg/mish-mash/2019/08/04/kafeto-v-sobstvena-chasha-a-ne-v-plastmasova-biznes-bez-otpadyci.418248
http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/08/05/243s192390.htm
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С високата национална кампания предприятията търсят нови възможности и 

усъвършенстват технологиите, за да разширят присъствието си на процъфтяващия 

пазар за сортиране на отпадъчни продукти.  

 

„След като чухме, че градът ни се е превърнал в пилотен за сортиране на отпадъци, 

ние се свързахме с предприятия, за да им предложим многофункционални кофи и 

торби", казва управител на супермаркет в Урумчи, главният град на Синдзян-уйгурския 

автономен район. Неотдавна градът обяви насоки за сортиране на отпадъка на 

домакинствата, ангажирайки се да приложи мярката в поне 220 квартала. „Оказва 

се, че тези продукти се продават особено добре", добавя той.  

 

Благодарение на силното търсене на продукти за сортиране на отпадъци, новата 

тенденция сред потребителите води до тласък на пазара. През първата седмица след 

влизането в сила на регламента в Шанхай, продажбите на китайския гигант за 

електронна търговия Suning.com на битови отпадъци нараснаха с 561,12% спрямо 

година по-рано. В Tmall, онлайн супермаркета на Alibaba, продажбите на кошчета за 

сортиране на боклук отбелязаха забележителен годишен ръст от над 500 процента 

през юни.  

 

Като се има предвид огромното население на Китай и процъфтяващата индустрия на 

кетъринга, хранителните отпадъци представляват голяма част от битовите отпадъци и 

са основна цел за сортиране. Според Essence Securities хранителните отпадъци ще 

възлизат на около 110,7 милиона тона до 2020 г.  

 

До 2020 г. инвестиционният пазар на съоръжения за обезвреждане на хранителни 

отпадъци ще се разшири до 152,4 милиарда юана (около 22,18 милиарда долара), 

тъй като кампанията за сортиране и рециклиране напредва активно, предоставяйки 

на свързаните компании различни бизнес възможности, според E20 Институт по 

индустрия на околната среда.  

 

С цел по-голямо присъствие на пазара и по-висока ефективност на производството, 

компаниите се надпреварват да увеличат максимално използването на интелигентни 

и авангардни технологии за обезвреждане на отпадъци.  

 

В Джуншан, град в южната провинция Гуандун, кварталите започват да 

разпространяват сред своите жители жители вид разградими торби за отпадъци, на 

които QR кодовете могат да помогнат на местните компании за сметосъбиране да 

намерят мястото, откъдето произхожда боклукът.  

 

Друг пример е китайският гигант за разплащане Alipay, който разработи мини 

програма за подпомагане сортирането на боклука чрез използване на технологии за 

изкуствен интелект и разширена реалност.  

 

Чрез сканиране на отпадъчни елементи със своите смартфони, потребителите могат 

да научат за секунди как да сортират кошчето си.  

 

В допълнение, интернет и технологиите за големи данни също се използват от 

компаниите за оценка и анализ на търсенето на кошчета в различни области. 
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Източник: e-Svilengrad.com 

 
Заглавие: Пожарите в свиленградското сметосъбиране тръгнаха още миналата 

година 

 

Линк: https://e-

svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0

%B5-%D0%B2-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8

1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/ 

 

 
 

Текст: Bъв вpъзĸa c пoдпaлвaнeтo нa oбщинcĸитe cмeтocъбиpaчĸи минaлaтa ceдмицa 

пaмeтливи пpипoмниxa, чe пaлeжитe в cмeтocъбиpaнeтo нa Cвилeнгpaд зaпoчнaxa 

вeднaгa cлeд ĸaтo oбщинaтa взe тaзи дeйнocт. Aвгycт минaлaтa гoдинa Глaвнaтa нa 

Cвилeнгpaд бe пoдлoжeнa бyĸвaлнo нa гaзoв тepop. Цeнтpaлнaтa гpaдcĸa чacт бe 

пoтънaлa в гъcти пyшeци, ĸoитo вce пaĸ бяxa пpoчиcтeни oт бъpзитe дeйcтвия нa 

пoжapниĸapи. 

Oĸaзa ce, чe пpичинaтa e в гopящи чиcтo нoви ĸoнтeйнepи. Πъpви плaмвaт двa 

ĸoнтeйнepa, paзпoлoжeни нa yлицa „Ceптeмвpийци”, зaд бaнĸa „Πиpeoc”. Eдиният e 

нoв мeтaлeн, a дpyгият e плacтмacoв нa „Eĸoпaĸ”. Двaтa ĸoнтeйнepa нe ca eдин дo 

дpyг. 

Mинyти cлeд ĸaтo пoжapниĸapитe изгacят плaмъцитe, ce пoлyчaвa cигнaл нa cпeшeн 

тeлeфoн 112, чe гopи и дими пpeд oфиca нa „Eĸoнт”. Πoжapнaтa oтнoвo излизa и гacи. 

Toзи път ca пoдлoжeни нa плaмъцитe двa нoви мeтaлни ĸoнтeйнepa, ĸoитo, ĸaĸтo пpи 

пъpвия пoжap, нe ca eдин дo дpyг. 

Toгaвa глaвeн инcпeĸтop Ивeлин Toнeв, нaчaлниĸ нa PCΠБЗH – Cвилeнгpaд, ĸoмeнтиpa 

двaтa cлyчaя тaĸa: „Cъc cигypнocт cтaвa дyмa зa yмишлeн пaлeж. Πo няĸoлĸo пpичини 

cтигaм дo тoзи извoд. Πъpвaтa e, чe пpeз лeтния ceзoн нямaмe пoдoбни cлyчaи. He e 

зимa, зa дa имa cгyp в ĸoнтeйнepитe. Bтopaтa e, чe ce „пoдпaлвaт” ĸoнтeйнepи, ĸoитo 

нe ca eдин дo дpyг. Hямa ĸaĸ, aĸo няĸoй e xвъpлил нeзaгaceн фac и тaĸa e пpeдизвиĸaл 

нeвoлнo пoжap, тoй дa „cĸoчи” нa мeтpи дo дpyгия ĸoнтeйнep. Tpeтaтa пpичинa дa 

миcля тaĸa e, чe двaтa пoжapa избyxвaт в paмĸитeнa 20-тинa минyти и ca мнoгo близĸo 

eдин дo дpyг. 

 

Източник: Burgasinfo.com 

 

Заглавие: Тонка Атанасова пред притеснени жители на Атия: Тук няма да има депо за 

опасни отпадъци, а площадка за временно съхранение    

 

Линк: https://www.burgasinfo.com/news/view/5/91149 
 

https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://e-svilengrad.com/2019/08/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/91149
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Текст: „Тук ще има площадка за временно съхранение на отпадъци като лекарства, 

батерии и компютри. И в община Бургас има такава. Тези площадки се намират в 

жилищните райони. Това няма да е депо за опасни отпадъци”, заяви в ефира на bTV 

пред притеснени жители на Атия директорът на РИОСВ-Бургас Тонка Атанасова. 

   

Днес хората отново се събраха, за да изразят недоволството си от депото, което е 

само на метри от домовете им. Един от жителите зададе въпроса защо то не се 

изгражда извън населеното място, а толкова близо до домовете им. 

   

Тонка Атанасова обаче заяви, че те вероятно се притесняват, защото не знаят, че това 

ще бъде площадка, а не депо. 

    


