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Източник: Мениджър 

 
Заглавие: Mars има план за 100% устойчивост при опаковките 

 

Линк: https://www.manager.bg/biznes/mars-ima-plan-za-100-ustoychivost-pri-opakovkite 

 

 
 

Текст: Мars, Inc., един от най-големите производители на храни в света обяви 

амбициозна цел до 2025 г. - 100% от опаковките ѝ да са рециклируеми, 

компостируеми или да могат да се използват многократно. Друг ключов приоритет на 

производителя на храни е да намали употребата на първична пластмаса с 25% отново 

до края на 2025 г.  

 

Компанията преосмисля подхода си към опаковането на стоки в няколко направления 

едновременно: намаляване на опаковките, от които не се нуждае; редизайн на 

опаковките, необходими за развитието на кръгова икономика, инвестиране в 

затварянето на кръга. За да предотврати излишно опаковане, Mars продължава да 

намалява теглото на опаковките и да премахва ненужните слоеве. Производителят на 

храни елиминира материали като PVC, заменя част от пластмасата с хартия и 

проучва възможностите за биоразградими и компостируеми опаковки. Компанията 

се стреми да затвори кръга, като работи за повишаването на информираността на 

потребителите и инвестира в създаването на правилна система за събиране и 

сортиране на отпадъци и в изграждането на инфраструктура за рециклиране. 

 

„В Mars вярваме, че един продукт няма как да е устойчив, ако и опаковката му не е 

такава. Затова влагаме всичките си усилия, за да променим много от материалите ни 

за опаковане, както и бизнес моделите, които сме следвали досега. Дълбоко 

обезпокоени сме от негативния ефект на отпадъците от опаковки както в океаните, 

така и на сушата, и сме готови да помогнем за разрешаването на този проблем с 

всички възможни средства“, коментира Предраг Милинчич, директор на Mars за 

България, Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Албания.     

 

Новите устойчиви модели за опаковане вече се прилагат при някои от най-обичаните 

марки на Mars. Инициативата е част от дългосрочния план за устойчиво развитие на 

компанията – Sustainable in a Generation Plan, чиято цел е да допринесе за 

разрешаването на глобални проблеми като климатичните промени, бедността и др. 

През следващите няколко години Mars ще инвестира 1 милиард долара, за да ускори 

действията по отношение на тези предизвикателства. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Мият с препарати 4100 контейнера за смет 
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Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/miqt-s-preparati-4100-konteynera-za-smet 

 

 
 

Текст: Екипите на "Чистота" започват от утре  да обработват с препарати всички 4100 

контейнера за битови отпадъци тип "Бобър",  а също така и прилежащите към тях 

пространства, каза и.д. директорът на предприятието Николай Георгиев.  По заповед 

на кмета Здравко Димитров в "Чистота" спешно съставяха графици за работа на 

бригадите. 

 

Обикновено  дезинфекция на съдовете за смет се предприема през май, когато 

времето се затопли. Този път графикът е изтеглен напред като мярка за 

неразпространение на заразата.  

 

Служителите имат работно облекло, ръкавици и маски. 

 

Усилено се подготвят и миячните машини, след като на 4 март приключиха зимните 

дежурства на "Чистота" и фирмата - подизпълнител "КМД". За разлика от преди водата 

в цистерните ще се разрежда с дезинфектанти. Машините на "КМД" се оборудват с 

нови система за миене, които са доста по-ефективни, увериха от предприятието.  

 

До днес тротоарите около контейнерите на ул. "Отец Паисий", Главната и в 

суперцентъра   се почистваха с пароструйка, а в покрайнините дори не винаги 

събираха разхвърления  от клошарите боклук.  Мерките по хигиената се засилват с 

цел да се предотврати рискът от разпространението на коронавирус. 

 

Източник: Днес 

 
Заглавие: Разкриха крадец на близо тон желязо от гарата в Горна Оряховица20-

годишният младеж е познат на полицията 

 

Линк: https://www.dnes.bg/crime/2020/03/10/razkriha-kradec-na-blizo-ton-jeliazo-ot-

garata-v-gorna-oriahovica.441517 
 

 
 

Текст: Кражба на над 960 кг метални отпадъци, собственост на БДЖ, разкриха 

служители на полицията в Горна Оряховица, съобщиха органите на реда.Още по 

темата 

 

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/miqt-s-preparati-4100-konteynera-za-smet
https://www.dnes.bg/crime/2020/03/10/razkriha-kradec-na-blizo-ton-jeliazo-ot-garata-v-gorna-oriahovica.441517
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Деянието е извършено през януари миналата година от товарни вагони, намиращи се 

на жп гара Горна Оряховица. 

 

От проведените действия по разследването е установено, че извършител е 20-годишен 

мъж от същия град, известен на полицията и осъждан. Той е привлечен, като обвиняем, 

наложена му е мярка за неотклонение „подписка“. 

 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Затварят временно площадка за строителни отпадъци в Шумен 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/zatvaryat-vremenno-ploshtadka-za-stroitelni-otpadatsi-v-

shumen.html 
 

 
 

Текст: Временно площадката за строителни отпадъци в Шумен ще бъде затворена на 

12 и 13 март, съобщиха от БНР, позовавайки се на Общината. 

 

От общинската администрация напомнят на гражданите, че в контейнерите за 

строителни отпадъци не може да се изхвърлят мебели, килими, мокети, автомобилни 

гуми, както и битови и други горими отпадъци. При нарушаване на забраната глобата 

за физически лица е от 300 до 3000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци - 

от 1400 до 4000 лв. 

 

Теренът, който се намира в района на Тежкия полк, ще бъде почистен от натрупаните 

огромни количества отпадъци. Дейностите по почистването и извозването на 

отпадъците ще се извършат от ОП "Чистота". 

 

 

https://news.bg/bulgaria/zatvaryat-vremenno-ploshtadka-za-stroitelni-otpadatsi-v-shumen.html
https://news.bg/bulgaria/zatvaryat-vremenno-ploshtadka-za-stroitelni-otpadatsi-v-shumen.html

