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Източник: Money.bg 

 

Заглавие:  Уиcĸитo Јоhnnіе Wаlkеr щe ce пpoдaвa в xapтиeни бyтилĸи oт 2021-a 

Линк: https://money.bg/business/uiskito-johnnie-walker-shte-se-prodava-v-hartieni-

butilki-ot-2021-a.html 
 

 
 

Текст: Πpoизвoдитeлят нa aлĸoxoлнитe нaпитĸи Јоhnnіе Wаlkеr, Ѕmіrnоff и Guіnnеѕѕ 

- Dіаgео oбяви, чe e cъздaл пъpвaтa в cвeтa бyтилĸa зa cпиpтни нaпитĸи oт xapтия, 

нaпpaвeнa изцялo oт ycтoйчивo дъpвo и 100% бeз плacтмaca. Бyтилĸaтa щe 

дeбютиpa c yиcĸитo Јоhnnіе Wаlkеr, в нaчaлoтo нa 2021 г., cъoбщиxa oт 

ĸoмпaниятa. 

 

Hoвaтa бyтилĸa e paзpaбoтeнa в пapтньopcтвo c Ріlоt Lіtе и щe oтгoвapя нa 

cтaндapтитe зa xpaнитeлни пpoдyĸти. Tя e нaпълнo peциĸлиpyeмa cпopeд 

пpoизвoдитeля. 
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Texнoлoгиятa щe пoзвoли нa мapĸитe дa пpeocмиcлят дизaйнa нa oпaĸoвĸитe cи 

или дa пpeмecтят cъщecтвyвaщитe дизaйни в xapтия, ĸaтo cъщeвpeмeннo нe 

пpaвят ĸoмпpoмиcи cъc cъщecтвyвaщoтo ĸaчecтвo нa пpoдyĸтa, ĸaзвa oщe 

Dіаgео в cъoбщeниeтo. 

 

Dіаgео и Ріlоt Lіtе cтapтиpaxa ĸoмпaния зa oпaĸoвaнe, нapeчeнa Рulрех, зa дa 

paзpaбoтят xapтиeнa бyтилĸa и дa cи cътpyдничaт в oблacттa нa нayчнитe 

изcлeдвaния и paзpaбoтĸи. 

 

Texнoлoгиятa нa Рulрех пoзвoлявa пpoизвoдcтвo нa paзлични бyтилĸи бeз 

плacтмaca в cъcтaвa им, ĸoитo мoгaт дa ce изпoлзвaт зa мнoжecтвo  cтoĸи. 

Oпaĸoвĸaтa e пpoeĸтиpaнa дa cъдъpжa paзнooбpaзни тeчни пpoдyĸти и щe бъдe 

чacт oт aнгaжимeнтa нa Dіаgео ĸъм eднa oт Цeлитe нa OOH зa ycтoйчивo 

paзвитиe: "Oтгoвopнo пoтpeблeниe и пpoизвoдcтвo". Dіаgео изпoлзвa пo-мaлĸo oт 

5% плacтмaca в пaĸeтиpaнeтo, нo зaeднo c Unіlеvеr и РерѕіСо, cи пocтaви цeли зa 

нaмaлявaнe и peциĸлиpaнe нa плacтмaca в тexнитe oпaĸoвĸи. 

 

"Paдвaмe ce, чe paбoтим c глoбaлни тъpгoвcĸи лидepи в тoзи ĸoнcopциyм. 

Paбoтeйĸи зaeднo, мoжeм дa изпoлзвaмe ĸoлeĸтивнaтa cилa нa мapĸитe, зa дa 

пoмoгнeм дa ce cвeдe дo минимyм eĸoлoгичния oтпeчaтъĸ нa oпaĸoвĸитe, ĸaтo 

пpoмeним пoвeдeниeтo нa пpoизвoдcтвoтo и пoтpeбитeлитe", ĸaзa Caнди 

Уecтyoтъp диpeĸтop нa Ріlоt Lіtе. 

 

Източник: ТВЕвропа 

 

Заглавие: Община Стара Загора започва рекултивация на старото депо за 

битови отпадъци 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2020/07/obshtina-stara-zagora-zapochva-

rekultivatsiya-na-staroto-depo-za-bitovi-otpadatsi/ 
 

 
 

Текст: Със символична първа копка Община Стара Загора стартира проект за 

закриване и рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци. 

Стойността е над 7 млн. и 200 хиляди лева по Оперативна програма „Околна 

среда“. Реализирането на проекта ще доведе до значително намаляване на 

вредните емисии в атмосферния въздух, предизвикани от отделяне на 

сметищния газ. Сметището не функционира от 2016 г., когато край 

старозагорското село Ракитница заработи една от най-модерните в България 

Регионална система за управление на отпадъците. Стара Загора има 

сепарираща инсталация. 

 

Община Стара Загора започна реализирането на проект за закриване и 

рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, разположено в 

местността Мандра баир. Средствата за дейностите са в размер на над 7 млн. 

и 200 хиляди лева по Оперативна програма „Околна среда“. Сметището не 

функционира от четири години, тъй като през 2016-а заработи Регионалната 
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система за управление на отпадъците – една от най-модерните в страната. 

Закриването на старото депо е от голяма полза за околната среда. 

 

Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора 

 

“ Ще имаме по-чисти почви, по-чисти води и по-чист въздух. Спомняте си преди 

години как това сметище се палеше всяка година особено лятото и как не 

можехме да го загасим, не само ние и предходните управници, тлееше по цели 

седмици. Замърсяваше страшно много и въздуха на Стара Загора“. 

 

Кметът на Стара Загора добави, че Общината води последователна политика по 

отношение на подобряването на околната среда. 

 

Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора 

 

„Знаете новото депо, което направихме, което е съвсем модерно, екологично. 

Имаме сепарираща инсталация, която работи. Така, че целта е да влиза по-

малко боклук на депо и ние ще се стараем и в перспектива да работим по този 

план“. 

 

Старото сметище на Стара Загора трябва да бъде рекултивирано до средата 

на април 2022 г. и ще се използва трайно като пасище. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Малчугани изчистиха парк Лаута 

  

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/malchugani-izchistiha-park-lauta-

snimki 

 

 
 

Текст: Поредната инициатива на активистите за чистота в Пловдив – сдружение БГ 

Бъди активен, обедини малки и големи зад каузата град #безотпадъци. Тази 

сутрин в парк Лаута се проведе поредното събитие, част от кампанията 

JunkAround - серия почистващи събития. Специални участници в това издание 

бяха деца от две частни детски занималня, които се включиха в почистването, a 

специално за тях организаторите бяха подготвили и серия от учене чрез 

забавление - Чисти игри. По време на игрите децата научиха защо е важно да 

пазим чисто, как да събираме разделно отпадъците си и къде да ги изхвърляме. 

  

Кампанията Junk Around е част от дългосрочната програма на „БГ Бъди активен“ 

„МЯСТО България“, с която от сдружението се опитват да ангажират гражданите 

да пазят чиста и красива градската среда. Организаторите канят малки и големи 

жители на района да се включат в акцията, за да допринесат за каузата  Пловдив 

#безотпадъци. 

 



Активистите за чист град отговаряха на въпроси на децата, свързани с почистване 

и облагородяване на междублоковите пространства, разделното събиране и 

оползотворяване на отпадъци и ще насърчават споделянето на идеи за по-чиста 

градска среда. 

 

Основната ни цел е да насърчим у децата културата за опазване на чистотата в 

най-ранна възраст. Когато детето е научено от малко да следва принципите на 

живот с по-малко отпадъци, то ще се превърне в отговорен възрастен, който пази 

и цени средата около себе си”, сподели Гергана Ангелова от екипа на БГ Бъди 

активен. 

  

По време на почистването бяха събрани няколко чувала с отпадъци. Учителките 

на децата изразиха своето възхищение от кампанията и споделих радостта си от 

това, че учениците са намерили сами идея, близка до техните разбирания и са 

се включили доброволно в инициативата. 

  

Източник: Актуално 

 

Заглавие:  Допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система 

за управление на отпадъците изграждат в Троян 

Линк: https://www.actualno.com/starazagora/startira-proekt-za-zakrivane-i-

rekultivacija-na-staroto-depo-za-otpadyci-kraj-stara-zagora-snimki--

news_1481637.html 

 

 
 

Текст: С водосвет и молитва дадоха началото на проекта „Закриване и 

рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара 

Загора“.  

 

„Радвам се, че ще можем да реализираме този проект, тъй като той е много 

важен за всички ни. Благодарение на този проект старозагорци ще дишаме по-

чист въздух, ще имаме по-чисти почви и по-чисти реки“, се обърна към 

присъстващите кметът Живко Тодоров и допълни, че сметището на Мандра баир 

е било нерегламентирано по статут, но използвано повече от 45 години. 

 

Той припомни, че в началото на 2017-а беше въведен в експлоатация „Регионален 

център за управление на отпадъците - Стара Загора“ в землището на село 

Ракитница като част от Регионалната система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора, чиято цел е подобряване на жизнения стандарт на хората. 

„Имаме изградена сепарираща инсталация, което допринася за по-малкото 

депониране на отпадъци“, обясни още Тодоров. Реализацията на проекта ще 

допринесе за значително намаляване на вредните емисии в атмосферния 

въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо. Проектът 

предвижда изграждането на ефективна система за улавяне и обезвреждане на 

сметищния газ, който към момента при повишаване на обема и налягането си 

свободно се излъчва в околната среда или се самозапалва при определени 
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случаи. При възникване на пожари при самозапалване на сметищния газ се 

генерират допълнителни количества и различни по състав вредни вещества в 

атмосферния въздух. При реализиране на инвестиционния проект ще се 

преустановят негативните последствия от депониране на отпадъците. След 

изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда бъдещият статут 

на всички засегнати имоти от площадката на старото сметище да е трайно 

ползване пасище /пасище с храсти. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Жителите на община Брезник ще могат да изхвърлят строителни 

отпадъци в специални контейнери срещу заплащане 

Линк: https://www.bnr.bg/blagoevgrad/post/101309846/jitelite-na-obshtina-breznik-

shte-mogat-da-izhvarlat-stroitelni-otpadaci-v-specialni-konteineri-sreshtu-zaplashtane 

 

 
 

Текст: Таксите, които ще плащат за целта варират от 30 до 70 лв. в зависимост от 

големината на контейнерите и 0.70 лв/км за извозване на отпадъците. 

 

Услугата ще бъде включена в Наредбата за определяне на местните такси и 

цени на услуги. Кметът Васил Узунов вече е внесъл докладна, която предстои да 

бъде разгледана на сесия на местния ОбС.  

 

Целта е строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата да не попадат в контейнерите за битови отпадъци, като по този 

начин ще се подобри системата за управление на отпадъците. Цената за 

ползване на контейнер включва таксата за третиране на строителните отпадъци 

и амортизация на контейнерите.  

 

При невъзможност отпадъците да се натоварят веднага, контейнерът ще се 

предоставя за срок до три дни, като ще се заплащат и празните курсове на 

контейнеровоза. 
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