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Източник: Bloombergtv.bg 

 
Заглавие: Nestle отделя 2 млрд. долара за рециклиране на пластмаса 

 

Компанията ще създаде фонд за рисков капитал за над 250 млн. франка за 

разработване на нови технологии за опаковане 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2020-01-16/nestle-otdelya-nad-2-mlrd-

dolara-za-retsiklirane-na-plastmasa 

 

 
 

Текст: Nestle планира да инвестира до 2 млрд. швейцарски франка (2.1 млрд. 

долара) за увеличаване използването на рециклирана пластмаса, съобщава 

Bloomberg. 

 

Производителят на KitKat ще отдели над 1.5 млрд. франка за рециклирана пластмаса, 

чийто доставки са ограничени, съобщи базираната в Швейцария компания във 

вторник. Рециклиращите компании са склонни да избягват пазара на храни и напитки 

заради трудностите при изработка на нетоксични опаковки. 

 

Nestle също така посочи, че ще създаде фонд за рисков капитал за над 250 млн. 

франка за разработване на нови технологии за опаковане. Компанията заяви, че ще 

се опита да смекчи въздействието на по-високите разходи за пластмаса чрез 

подобряване на ефективността. 

 

Производителите на храни и напитки все по-често са подложени на натиск от 

потребителите и екологичните групи като Greenpeace заради използване на твърде 

много пластмаса, пише Investor.bg. Nestle обеща да направи всичките си опаковки 

рециклируеми или за многократна употреба до 2025 г. 

 

Unilever от своя страна има за цел да намали наполовина използването на 

новопроизведената пластмаса до същата година и да тества станции за зареждане 

на продукти като прах за пране и шампоан. 

 

През септември Nestle откри изследователска площадка близо до Лозана, за да 

разработва опаковки, които са по-малко вредни за околната среда, като напълно 

биоразградими бутилки за вода на основата на хартия и контейнери за многократно 

зареждане. Швейцарската компания, подобно на своите конкуренти Pepsi и Danone, 

експериментира с диспенсери за вода в опит да се пренасочи към продажба на 

напитки без бутилки. 

 

Източник: БНР 

 

https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2020-01-16/nestle-otdelya-nad-2-mlrd-dolara-za-retsiklirane-na-plastmasa
https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2020-01-16/nestle-otdelya-nad-2-mlrd-dolara-za-retsiklirane-na-plastmasa
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Заглавие: Експерти: Вредните емисии от RDF са по-малко от тези от въглищата  

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101215558/vrednite-emisii-pri-goreneto-na-rdf-po-malko-

otkolkoto-pri-gorene-na-vaglishta-tvardat-eksperti 

 

 
 

Текст: Според експерти вредните емисии при горенето на RDF са по-малко, отколкото 

емисиите, които се отделят при горене на въглища.  

 

В две топлоцентрали, както и в циментовите заводи в страната, се горят RDF отпадъци, 

тоест твърдо гориво, получено от отпадъци, известно и като модифицирано гориво. 

 

ТЕЦ-овете, които имат инсталации за горене на битови отпадъци, са собственост на 

бизнесмена Христо Ковачки. 

 

Разрешителни за горене на RDF имат топлофикациите в Бобов дол и Сливен.  

 

В ТЕЦ Сливен се горят чрез модерна инсталация по 300-400 тона RDF на месец. Според 

специалисти при горенето си тези отпадъци отделят по-малко вредни емисии от 

замърсяването, което причиняват горенето на въглища.  

 

На месец в ТЕЦ Сливен се горят по 300-400 тона RDF, каза председателят на съвета на 

директорите на топлоцентарлите в Бургас и Сливен – Ангел Ангелов: 

 

“ТЕЦ Сливен гори 700 тона на ден въглища и гори 20 тона на ден RDF“. 

 

Ангел Ангелов определи като спекулации информациите, че при горенето на RDF 

отпадъци се отделят опасни за здравето на хората флорани и диоксини: 

 

“Флорани и диоксини се отделят при изгарянето на RDF на ниски температури. Когато 

температурите са над 850, например в Сливен се горят на между 1000 – 1100 градуса, 

тогава всичко се разгражда и ги няма тези замърсители“. 

 

В ТЕЦ Сливен се горят основно отпадъци от депото в Ямбол. Преди близо година там 

са внесени за горене и отпадъци от Италия. RDF внасят и всички държави в Европа, 

които имат изградени модерни инсталации за горене на битовите отпадъци, каза още 

Ангел Ангелов. 

 

В ТЕЦ Бургас не се горят RDF отпадъци  

 

“Ръководството на ТЕЦ Бургас имаше среща с РИОЗ – Бургас с ХЕИ, за да проучи 

възможността да се гори RDF. И не че инсталацията, която щеше да направи ТЕЦ 

Бургас щеше да бъде някаква долнопробна и замърсяваща, просто хората ни 

https://www.bnr.bg/post/101215558/vrednite-emisii-pri-goreneto-na-rdf-po-malko-otkolkoto-pri-gorene-na-vaglishta-tvardat-eksperti
https://www.bnr.bg/post/101215558/vrednite-emisii-pri-goreneto-na-rdf-po-malko-otkolkoto-pri-gorene-na-vaglishta-tvardat-eksperti
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обясниха, че регионът тук е доста натоварен от емисии по отношение на работата на 

“Лукойл“ и на завода “ Кроношпан“, коменитра още Ангел Ангелов. 

 

Репортажа на Даниела Костадинова можете да чуете от звуковия файл. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Опасни отпадъци и при Луковит 

 

Линк: https://www.actualno.com/pleven/opasni-otpadyci-i-pri-lukovit-news_1424749.html 

 

   
 

Текст: Опасни отпадъци край Луковит – това беше установено от общинските власти 

по кадри от видеонаблюдение. С прокурорско постановление отпадъците, които са 

главно течности с неприятна миризма. Задържан е и камионът, който е видян на видео 

да ги докарва, каза пред Нова телевизия екологът на Луковит Иван Грънчаров. Надявам 

се да бъдат наказани, добави Грънчаров. Превозното средство е на фирма от Велико 

Търново - поне официално.  

 

Екологът на Луковит Ивайло Иванов призна, че регионалната инспекция не може да 

каже какви точно са отпадъците, защото нямало ресурс. И предупреди, че сега 

общината ще трябва да плати доста, за да може да обезвреди отпадъците - 10 000 

лева. "Всеки прави каквото си иска и няма страх от санкции", подчерта водещият на 

сутрешния блок на Нова телевизия.  

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Доброволци събират пластмасови бутилки в помощ на болницата в Лом

  

Линк:https://nova.bg/news/view/2020/01/16/274923/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B

8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 

 

 
  

https://www.actualno.com/pleven/opasni-otpadyci-i-pri-lukovit-news_1424749.html
https://nova.bg/news/view/2020/01/16/274923/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/16/274923/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/16/274923/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/16/274923/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Текст: С парите от рециклирането се купуват апарати за детското отделение 

 

На лов за пластмасови бутилки в Лом. Жителите на града са решили сами да борят с 

безразборното им изхвърляне и да ги предават за рециклиране. Със събраните пари 

пък помагат на детското отделение в болницата в града. Вече са дарили 8 инхалатора. 

Предстои да закупят и веноскоп. 

 

"КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ": В кампанията вече ще се събират и пластмасови бутилки 

 

Освен това, инициативата ще спести на жителите на Лом и увеличението на такса 

„смет”. 

 


