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Източник: Новините 

 
Заглавие: Рециклирането на 100% от алуминиевите кенове пести енергия за 4 милиона 

домакинства 

 

Линк: https://www.novinite.bg/articles/181987/Recikliraneto-na-100-ot-aluminievite-

kenove-pesti-energiya-za-4-miliona-domakinstva 

 

 
 

Текст: Изчислено е, че до 2050 г. теглото на пластмасата в Световния океан ще е 

повече, отколкото теглото на рибата в него. Пластмасата, която завършва пътя си в 

океаните, неизбежно представлява риск за морските птици, рибите и морските 

бозайници, които неминуемо я поглъщат. Вече свикнахме да четем статии за морски 

животни, открити мъртви и със значителни количества пластмаса в стомаха си. 

 

Въпреки че връзката между негативното въздействие на пластмасата и сушито, което 

си купуваме за обяд или вечеря, все още изглежда далечна, тя никак не е такава. 

Последните проучвания показват тенденция към увеличаване на количеството 

пластмаса в морската храна, която поглъщаме редовно. Подобно проучване на 

Университета в Гент, Белгия , например, установи, че хората, които редовно ядат 

морски дарове, поглъщат до 11 000 малки парчета пластмаса всяка година. 

 

Друго проучване на Университета Плимът установи, че една трета от всички уловени 

риби във Великобритания съдържат малки парченца пластмаса. И това е само малка 

част от негативната статистика за замърсяването с пластмаса в световен мащаб. На 

този фон, обаче, има и добра новина. Решението е в хората и в замяната на 

използването на пластмасови бутилки с алуминиеви кенове. Разбира се, само ако 

искаме да спасим нашите океани, нашите тела и нашата дива природа. Към 

момента статистиката за алуминиевите кенове е повече от положителна и звучи 

наистина оптимистично. Например, спестената енергия чрез рециклиране на 100% от 

алуминиевите кенове може да захрани 4 милиона домове за цяла година. Процесът 

на консервиране осигурява дългосрочно качество на храната и най- дълъг срок на 

годност на всякакъв вид напитки. 

 

След като кеновете са запечатани и топлинно обработени, напитката поддържа 

своето високо качество и свежест, като се осигурява 100% защита от кислород, 

светлина и други замърсители. Този удължен срок на годност увеличава максимално 

удобството на потребителите. Кеновете също насърчават по-честото потребление, 

поради това, че са много по-удобни за потребителите. Рециклирането на един 

килограм алуминий спестява използването на 6 кг боксит, 4 кг химически продукти и 

14 кВтч електроенергия. При рециклиране на алуминиеви кенове се използва около 5% 

от електроенергията, необходима за производството на алуминий от първични 

продукти. Алуминият е най-рециклираният цветен метал в света. Това не е случайно, 

тъй като може да се рециклира безкрайно и без загуба на качество. Затова можем 

https://www.novinite.bg/articles/181987/Recikliraneto-na-100-ot-aluminievite-kenove-pesti-energiya-za-4-miliona-domakinstva
https://www.novinite.bg/articles/181987/Recikliraneto-na-100-ot-aluminievite-kenove-pesti-energiya-za-4-miliona-domakinstva
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да кажем, че алуминиевите кенове са и най-добрият опаковъчен материал. И някои 

любопитни факти: 

 

напитки); 

 

одишно; 

 

 

 

кен, е в състояние да захранва телевизор за поне 3 часа. 

 

Източник: Money 

 
Заглавие:  Коя е компанията, която прави пътища от рециклирани пластмасови бутилки 

 

Линк: https://money.bg/inovations/koya-e-kompaniyata-koyato-pravi-patishta-ot-

retsiklirani-plastmasovi-butilki.html 
 

 
 

Текст: В Република Южна Африка пластмасовите бутилки за мляко се рециклират, за 

да се ремонтират пътищата с надеждата да се помогне на страната за справянето с 

проблема с отпадъците и да се подобри качеството на пътищата. 

 

Според Южноафриканската пътна федерация, дупките по пътищата струват на 

гражданите приблизително 3,4 млрд. долара годишно, в които се включват ремонтите 

по превозните средства и нанесените други щети, пише CNN. 

 

През август Shisalanga Construction става първата компания в Южна Африка, която 

прави път в провинцията Квазулу-Натал на източното крайбрежие, който отчасти е 

пластмасов. 

 

Сега се ремонтират повече от 400 метра от пътя в Клифдейл, намиращ се в 

покрайнините на град Дърбан, използвайки асфалт, изготвен от почти 40 000 

рециклирани двулитрови пластмасови бутилки за мляко. 

 

Koмпaниятa зa пътнa инфpacтpyĸтypa изпoлзвa пoлиeтилeн c виcoĸa плътнocт (НDРЕ), 

плътнa плacтмaca, ĸoятo oбиĸнoвeнo ce изпoлзвa зa бyтилĸи c мляĸo. Mecтeн зaвoд зa 

peциĸлиpaнe я пpeвpъщa в пeлeти, ĸoитo ce зaгpявaт дo 190 гpaдyca пo Цeлзий, дoĸaтo 

ce paзтoпят и ce cмecят c дoбaвĸи. Te зaмecтвaт шecт пpoцeнтa oт битyмнoтo 

cвъpзвaщo вeщecтвo нa acфaлтa, тaĸa чe вceĸи тoн acфaлт cъдъpжa пpиблизитeлнo 

118 дo 128 бyтилĸи. 

https://money.bg/inovations/koya-e-kompaniyata-koyato-pravi-patishta-ot-retsiklirani-plastmasovi-butilki.html
https://money.bg/inovations/koya-e-kompaniyata-koyato-pravi-patishta-ot-retsiklirani-plastmasovi-butilki.html
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Oт Ѕhіѕаlаngа ĸaзвaт, чe пo тoзи нaчин ce пpoизвeждaт пo-мaлĸo тoĸcични eмиcии, 

oтĸoлĸoтo пo вpeмe нa тpaдициoннитe пpoцecи, и чe пoлyчeнoтo cъeдинeниe e пo-

тpaйнo и вoдoycтoйчивo oт ĸoнвeнциoнaлния acфaлт, издъpжaйĸи нa тeмпepaтypи дo 

70 гpaдyca пo Цeлзий и дo 22 гpaдyca пoд нyлaтa. 

 

Цeнaтa нa тaзи тexнoлoгия ce пpиближaвa дo тaзи нa тpaдициoннaтa, нo oт ĸoмпaниятa 

cмятaт, чe щe имa иĸoнoмия нa финaнcoви cpeдcтвa, тъй ĸaтo ce oчaĸвa пътищaтa ѝ 

дa издъpжaт пo-дългo вpeмe oт cpeднoтo зa cтpaнaтa, ĸoeтo e 20 гoдини. 

 

"Peзyлтaтитe ca впeчaтлявaщи", ĸaзвa гeнepaлният мeниджъp нa ĸoмпaниятa Дийн 

Kьoĸeмoep. "Извaждaмe плacтмaca oт cмeтищaтa ни и нaмaлявaмe пpoблeмa cъc 

зaмъpcявaнeтo ĸaтo cъщeвpeмeннo cъздaвaмe пpoдyĸт, ĸoйтo e мнoгo пo-дoбъp oт 

aлтepнaтивнитe." 

 

Зa paзлиĸa oт Eвpoпa нaпpимep, ĸъдeтo peциĸлиpyeмaтa плacтмaca чecтo ce cъбиpa 

диpeĸтнo oт дoмoвeтe, в Южнa Aфpиĸa 70 пpoцeнтa ce нaбaвят oт дeпaтa зa oтпaдъци. 

Oт Ѕhіѕаlаngа ĸaзвaт, чe чpeз пpeвpъщaнeтo нa бyтилĸитe в пътищa, cъздaвaт нoв пaзap 

нa oтпaдъци oт плacтмaca, ĸoeтo пoзвoлявa нa пapтньopa им зa peциĸлиpaнe дa 

извлeчe пoвeчe oт cмeтищaтa нa cтpaнaтa. 

 

Koмпaниятa ĸaндидaтcтвa пpeд Haциoнaлнaтa aгeнция зa пътищaтa в Южнa Aфpиĸa 

(Ѕаnrаl) зa пoлaгaнe нa 200 тoнa плacтмacoв acфaлт нa глaвнaтa мaгиcтpaлa N3 в 

cтpaнaтa мeждy Дъpбaн и Йoxaнecбypг и чaĸa oдoбpeниe зa пpoeĸтa. Aĸo oтгoвapя 

нa изиcĸвaниятa нa aгeнциятa, тexнoлoгиятa мoжe дa бъдe въвeдeнa в цялaтa cтpaнa. 

Ocвeн тoвa, cтaндapтитe нa Ѕаnrаl ca тoлĸoвa виcoĸи, чe ĸoмпaниятa ce нaдявa, аĸo ги 

изпълни, дa мoжe дa oтгoвopи и нa нaй-cтpoгитe peглaмeнти пo cвeтa. 

 

Индия зaпoчвa дa пoлaгa плacтмacoви пътищa пpeди 17 гoдини, a ĸoнцeпциятa e 

тecтвaнa нa мecтa в Eвpoпa, Ceвepнa Aмepиĸa и Aвcтpaлия. Cъщecтвyвaт oбaчe 

oпaceния oтнocнo пoтeнциaлни ĸaнцepoгeнни гaзoвe, ĸoитo ce пoлyчaвaт пo вpeмe нa 

пpoизвoдcтвoтo и ocвoбoждaвaнeтo нa миĸpoплacтици (мaлĸи чacтици oт 

плacтмaca), дoĸaтo пътищaтa ce изнocвaт. 

 

"Taĸивa пpoблeми тpябвa дa бъдaт изĸлючeни, в пpoтивeн cлyчaй ниe нямa дa 

пoмoгнeм зa нaциoнaлния пpoблeм c oтпaдъцитe в oĸoлнaтa cpeдa, a щe 

дoпpинeceм зa нeгo", ĸaзвa Жopж Mтypи, cтapши yчeн в Cъвeт зa нayчни и 

пpoмишлeни изcлeдвaния в Индия (СЅІR). 

 

Ѕhіѕаlаngа oтдeля пeт гoдини зa изcлeдвaнe нa тexнoлoгиятa. Texният тexничecĸи 

pъĸoвoдитeл Уинaнд Hopтxe ĸaзвa, чe мeтoдът мy зa cтoпявaнe нa плacтмacaтa в 

битyмния мoдифиĸaтop минимизиpa pиcĸa oт миĸpoплacтиĸa. 

"Πpoизвoдитeлнocттa нa нaшaтa плacтмacoвa cмec e пo-дoбpa oт тpaдициoннo 

изпoлзвaнитe ĸaтo ca пocтигнaти и пoдoбpeния в издpъжливocттa и ycтoйчивocттa нa 

дeфopмaции пpичинeни oт вoдa", дoбaвя тoй. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Роботи ще изчистят пластмасата от 1000 реки до 5 години 
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Линк:https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1

%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B

0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 

 

 
 

Текст: Смята се, че именно те изливат около 80% от отпадъците, които плават в 

океаните  

 

Холандската организация с нестопанска цел „Ocean Cleanup” пусна робот, който ще 

почисти 80% от световните реки в рамките на 5 години, съобщава БГНЕС. 

 

След проекта си за премахване на пластмасата от океаните, организацията „Ocean 

Cleanup” излезе с друга идея за справяне с пластмасата, която се влива в морето. 

Технологията: плаващо устройство със слънчево захранване, което събира 

пластмасови отпадъци по повърхността на водата и ги насочва по конвейерна лента 

към кошче за рециклиране. 

 

Въпреки че технологията току-що беше оповестена в Холандия, името „Interceptor“ 

вече спечели страхотна репутация на защитник на околната среда. На ден то изхвърля 

30 тона боклук от река Кланг в Малайзия, където един от първите плавателни съдове 

работи от два месеца. 

 

Основателят на организацията “The Ocean Cleanup“ Боян Слат смята, че 1000 реки по 

света са отговорни за около 80% от изливането на пластмаса в нашите океани. Оттук 

и целта му: да почисти всички тях през следващите 5 години. Той призовава за 

подкрепа от правителствата, както и от бизнеса, за финансиране на някои от 

операциите - покриващи част от разходите за машините, които струват 700 000 евро 

всяка. 

 

25-годишният Боян Слат основава НПО със седалище в Холандия през 2014 г. Тя се 

фокусира върху инженерството, с цел да се използва за нуждите на околната среда. 

 

Слат е загрижен за замърсяването с пластмаса още от гимназията и това го кара в 

крайна сметка да се откаже от своите изследвания в областта на аерокосмическото 

инженерство в Техническия университет в „Делфт” и да работи по разработването на 

модерни технологии, за да почисти световните океани. Първият му прототип за 

почистване на океаните се сблъска с технически проблеми и след дълги месеци 

тестове, организацията съобщи през октомври, че тяхната технология работи успешно 

върху големия тихоокеански боклук, разположен между Хаваите и Калифорния. 

https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267272/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Източник: Флагман 

 

Заглавие: Бургас се сдоби с екоинсталации за фасове от цигари, сърфисти зоват за 

пазим морето 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/199947 

 

 
 

Текст: По нестандартен начин се опитваме да провокираме хората да изхвърлят 

боклуците на правилно място, за да не стигат до морето, каза Илияна Стоилова 

  

Морската градина на Бургас се сдоби с екоинсталации за събиране на фасове от 

цигари под формата на викторина по идея на двама сърфисти. Кутиите за тютюневите 

отпадъци са сигнално жълти, съобщава бТВ.  

 

След като прекосиха Черно море в опит да приковат внимание към замърсяването 

му, сърфистите Илияна и Йоан продължават кампанията си за защита на природата 

в градска среда.    

 

"Ние се опитваме наистина по един нестандартен начин да провокираме хората да 

изхвърлят фасовете на правилно място, така че да не стигат до морето", каза Илияна 

Стоилова. 

 

Фасовете изпреварват найлоновите торбички и пластмасовите сламки като най-

разпространеният замърсител. Всяка година в света се изхвърлят около 680 милиона 

килограма тютюневи отпадъци. 

 

"Попадайки един фас в морската среда, той се разгражда и реално нанася щети и 

върху други живи организми… Морските животни поглъщат фасовете, бъркайки ги за 

храна", добави Илияна. 

 

Първите у нас кошчета за фасове са поставени на метри от морето, на популярни 

места в Морската градина на Бургас.  

 

Лятото кутиите ще бъдат преместени на пясъка. Целта е организации, концесионери 

на плажове и общини да се "заразят" от идеята за крайбрежие без фасове. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Велинград се включва в национална кампания за рециклиране на батерии 

 

Линк: https://marica.bg/index.php/region/pazardjik/velingrad-se-vklyuchva-v-

nacionalna-kampaniq 

https://www.flagman.bg/article/199947
https://marica.bg/index.php/region/pazardjik/velingrad-se-vklyuchva-v-nacionalna-kampaniq
https://marica.bg/index.php/region/pazardjik/velingrad-se-vklyuchva-v-nacionalna-kampaniq
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Текст: За поредна година Министерството на околната среда и водите организира 

кампания за рециклиране на опасни отпадъци. До 25 ноември и Велинград се 

включва в събирането на излезли от употреба или с изтекъл срок батерии. Специален 

контейнер е поставен до централния вход на сградата на община Велинград. По-

малки контейнери има и в някои учебни заведения. 

 

Целта на кампанията е опазването на природата и намаляването на количествата 

опасни отпадъци, част от които се съдържат и във всички видове батерии – за мобилни 

телефони, часовници, лаптопи, обикновени батерии с различен волтаж. Нека всеки 

се включи доброволно и безвъзмездно като остави на определените места ненужните 

батерии! 

 

В края на м. ноември фирмата, с която община Велинград има сключен договор за 

разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, ще измери и рециклира 

предадените от всички нас батерии. 

 


