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Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Adidas ще направи 20 млн. чифта обувки от рециклирана пластмаса 

 

Компанията ще лансира и нови материи от рециклирани полиестери 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/adidas-shte-napravi-20-mln-chifta-obuvki-

ot-retsiklirana-plastmasa.html 
 

 
 

Текст: Adidas ще лансира нови материи, изработени от рециклирани полиестерни и 

морски пластмасови отпадъци и ще разшири продуктовите линии, след успеха на 

обувките, направени с инициативата Parley for the Oceans, съобщиха от спортната 

фирма днес. 

 

Adidas за първи път си партнира с Parley през 2015 г. и постепенно разширява 

производството на обувки, използвайки пластмаса, събрана от плажовете и 

крайбрежните региони, за да направи повече от 11 милиона чифта през 2019 г. 

 

Фондация Ellen MacArthur, благотворителна организация, която насърчава 

пренасочването на икономиката към кръгов модел, който елиминира отпадъците, 

казва, че по-малко от 1% от материалите, използвани за дрехи, се рециклират. Това 

носи загуба на материали на стойност над 100 милиарда долара всяка година. 

 

Adidas ще продължи да прави обувки и дрехи с марка Parley от океанска пластмаса 

през 2020 г. и също така ще пусне плат „Primeblue“, съдържащ морски отпадъци от 

Parley, който ще използва в съществуващи линии като популярните си обувки 

Ultraboost. 

 

Общо немската фирма ще произвежда 15-20 милиона чифта обувки, използвайки 

океанска пластмаса през 2020 г. 

 

Рециклираният полиестер струва около 10% повече от необработения материал, но в 

крайна сметка Adidas иска да свали цената, за да могат повече потребители да си 

позволят да избират устойчиви продукти. 

 

„Въпрос на време е, въпрос на мащаб, на обем и ние се опитваме да сме водещи в 

това" заяви Джеймс Карнес, заместник-председател на Adidas по стратегията на 

марката, пред Reuters. 

 

Adidas твърди, че иска повече от половината от полиестера, който използва, да бъде 

рециклиран през 2020 г., увеличавайки се до 100% до 2024 г. През 2019 г. Adidas очаква 

46% от използвания в облеклата й полиестер да бъде рециклиран, в сравнение с едва 

28% за обувките. 

https://www.economic.bg/bg/news/12/adidas-shte-napravi-20-mln-chifta-obuvki-ot-retsiklirana-plastmasa.html
https://www.economic.bg/bg/news/12/adidas-shte-napravi-20-mln-chifta-obuvki-ot-retsiklirana-plastmasa.html
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Лидерът на пазара Nike използва рециклирана полиестерна прежда за горната част 

на популярните си обувки Flyknit, казвайки, че това й е помогнало да отклони повече от 

4 милиарда пластмасови бутилки от депата. 

 

В допълнение към инициативата за океанска пластмаса, Adidas ще започне да 

маркира продукти, произведени от 100% рециклиран полиестер от други източници 

като „Primegreen“ по-късно през годината. 

 

В съобщение, поставено преди Супербоул в неделя, Adidas заяви, че също така ще 

прави повече спортни екипи от устойчиви материи с американските си спортни 

партньори като Major League Soccer и Националната хокейна лига. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Ангелкова обяви инициатива за морски плажове без пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/angelkova-objavi-iniciativa-za-morski-plajove-

bez-plastmasovi-otpadyci-187091 
 

 
 

Текст: Министърът на туризма Николина Ангелкова обяви в Брюксел инициатива за 

морски плажове без пластмасови отпадъци. Това стана по време на работна среща 

с Даниел Кайеха, генерален директор на ГД "Околна среда" към Европейската 

комисия. Те разговаряха, като дискутираха както актуални теми в двата ресора, така 

и кръговата икономика, съобщиха от ресорното ведомство. 

 

Нашата цел е да засилим конкурентоспособността и ефективността на 

туристическия сектор в България, като използваме оптимално природните ни ресурси 

и спазваме политиките и приоритетите на ЕС, допълни Ангелкова. 

 

Тя уточни, че министерството е разработило редица стратегически документи, които 

да гарантират изпълнението на основните цели за напредък на отрасъла. Министърът 

запозна събеседника си с положителните резултати на българския туризъм, 

постигнати през последните години, и подчерта, че секторът е ключов за икономиката 

ни и приоритетен за българското правителство. 

 

Ангелкова покани Кайеха да участва във второто издание на международната 

конференция за инвестиции през май в курорта Слънчев бряг. Тазгодишният форум е 

насочен към насърчаване на възможностите за вложения в устойчив туризъм в 

Югоизточна Европа и се организира в сътрудничество с бившия генерален секретар 

на Световна организация по туризма Талеб Рифай. 

 

Източник: News.bg 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/angelkova-objavi-iniciativa-za-morski-plajove-bez-plastmasovi-otpadyci-187091
https://www.monitor.bg/bg/a/view/angelkova-objavi-iniciativa-za-morski-plajove-bez-plastmasovi-otpadyci-187091
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Заглавие: Жители на Карлуково излязоха на протест заради опасни отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/zhiteli-na-karlukovo-izlyazoha-na-protest-zaradi-opasni-

otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Вчера жители на Карлуково излязоха на протест заради опасни отпадъци, 

изложени на открито, съобщиха от Нова телевизия. Местните искат да се извозят 

опасните отпадъци и вещества възможно най-бързо. 

 

Стигна се и до напрежение между кмета на селото, жителите и фирмата, която 

извозва отпадъците. 

 

Един от протестиращите заяви, че жителите се притесняват от тези пестициди, които 

вредят на цялото население на Карлуково. Жителите искат да бъдат премахнати тези 

отпадъци, защото има деца. 

 

Протестиращите споделят, че в последните дни са забелязали, че от 70 тона, 

пестицидите сега са около 140.  

 

Кметът на Луковит заяви, че се надява до края на февруари всичко да е приключило. 

По думите му не се носят пестициди, а амбалаж. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Нова наредба за отпадъците в Казанлък предвижда сериозни санкции 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/nova-naredba-za-otpadycite-v-kazanlyk-

predvizhda-seriozni-sankcii-2208848 

 

 
 

Текст: Изцяло нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Казанлък приеха съветниците. 

  

Поднормативният акт отговаря напълно на европейското законодателство и на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците, като допълва някои 

специфични неща за общината. 

  

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/nova-naredba-za-otpadycite-v-kazanlyk-predvizhda-seriozni-sankcii-2208848
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/nova-naredba-za-otpadycite-v-kazanlyk-predvizhda-seriozni-sankcii-2208848
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За първи път се въвежда задължение на контролните органи да извършват планови 

проверки на документацията относно управлението на отпадъците на различните 

фирми, действащи на територията на общината, които рециклират, сепарират, 

събират и оползотворяват отпадъци. Освен това, се дават допълнителни правомощия 

на контролните органи при извършване на планови или внезапни проверки. 

  

Наказват се с глоба от 300 до 1 000 лв. физически лица, които изхвърлят отпадъци на 

неразрешени за това места; не предадат излезли от употреба моторно превозно 

средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване; изхвърлят 

масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране 

в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или 

отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или 

оползотворяване, не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци; изхвърля битови отпадъци в съдове за 

разделно събиране; изважда от съдовете за разделно събиране масово 

разпространени отпадъци, без да му е възложено тяхното обслужване.  

  

Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен търговец 

или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това 

места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на 

битови или строителни отпадъци; нерегламентирано изгаря или извършва друга 

форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.  

  

За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, 

физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3 000 лв., а на 

юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 

1 000 до 6 000 лв. 

  

В Наредбата много ясно са прецизирани забраните, при нарушението на които се 

налагат глоби, като много ясно е разписано кои са длъжностните  лица, които могат 

да съставят актове за установяване на нарушения. При явно маловажни случаи глобите 

са от 10 до 50 лв. налагани чрез издаване на фишове. 

  

Наредба №23 дава ясни и точни определения за различните термини и понятия и 

задължава Кмета на Общината да популяризира различните инициативи по 

отношение на управлението на отпадъците в сайта на общината или местните 

медии... Въвежда се и задължително провеждане на разяснителни кампании или на 

акции за събиране на едрогабаритни отпадъци, стари елктроуреди, дрехи и други 

битови отпадъци с активното участие на гражданите. 

 


