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Източник: Мениджър.bg 

 

Заглавие:  Спортни обувки от 100% рециклирана пластмаса представя Lidl 

Линк: https://www.manager.bg/ekologiya/sportni-obuvki-ot-100-reciklirana-

plastmasa-predstavya-lidl 

 

 
 

Текст: Спортни обувки с текстилна част, произведена от 100% рециклирана 

пластмаса влизат в гамата на собствената модна марка на Lidl -  Crivit 

 

25% от вложения в моделите текстил е от стари пластмасови (PET) бутилки, 

събирани от плажове и крайбрежни райони, което предотвратява попадането 

им във водните басейни. 

 

За изработката на един чифт от тези иновативни обувки са необходими между 

11 и 16 пластмасови бутилки, а рециклираният материал се характеризира с 

висока устойчивост на гънки и стабилност на размерите. Влакната от 

рециклирана пластмаса абсорбират малко вода и съхнат бързо. 



 

Обувките са разработени в дамски, мъжки и детски вариант в различни цветове 

и от 20-ти юли ще бъдат налични във всички магазини на веригата. 

 

Модните артикули, базирани на принципите на кръговата икономика са част от 

дългосрочната международна еко стратегия на групата Шварц - REset Plastic, 

насочена към избягване и намаляване употребата на пластмаса, включително 

промяна на опаковки, рециклиране, инициативи, свързани с почистването на 

водни басейни, и разработването на иновации. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Сепарираща и компостираща инсталации ще заработят до месеци 

към депото в община Пазарджик 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2246983 
 

 
 

Текст: До края на ноември към депото за битови отпадъци, което е на територията 

на община Пазарджик и обслужва 9 от 12-те общини от областта,ще бъдат 

въведени в експлоатация сепарираща и компостираща инсталации, съобщават 

от пресцентъра на Общината. С това приключва успешната реализация на 

втория етап от въвеждането на съвременно управление на битовите отпадъци в 

пазарджишко. Предстои и трети етап, в който се предвижда изграждане на 

съоръжения за безкислородно изгаряне на отпадъци, които не могат да се 

превърнат в суровина. 

 

Кметът на Пазарджик Тодор Попов информира, че в момента тече процедурата 

по избор на оператор, който ще отговаря за сепарирането и компостирането. 

Очакванията са до края на годината дейността по разделното обработване на 

отпадъците в суровина да започне. 

 

За предстоящото изпълнението на третия етап по управление на отпадъците, 

кметът добавя, че предвиждат инвестиция с частен партньор, който да да 

реализира проект, позволяващ по-голямо количество от отпадъка да бъде изгарян 

безкислородно.  

 

"Надявам се до година и половина да затворим цикъла на управление на 

отпадъците в нашия регион.", завършва кметът на община Пазарджик Тодор 

Попов. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Експерти с висока оценка за рекултивацията на сметището в Ракитово 

   

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/eksperti-s-visoka-ocenka-za-

rekultivaciqta-na-smetishteto-v-rakitovo 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/eksperti-s-visoka-ocenka-za-rekultivaciqta-na-smetishteto-v-rakitovo
https://www.marica.bg/region/pazardjik/eksperti-s-visoka-ocenka-za-rekultivaciqta-na-smetishteto-v-rakitovo


 

 
 

Текст: Експерти, членове на Държавната приемателна комисия от различни 

институции, която прие рекултивацията на сметището в град Ракитово, дадоха 

много висока оценка за извършените строително-монтажни работи. 

Представителите на ПУДООС, МОСВ и други институции признаха, че досега са 

били на приемането на още 5 сметища на общини в страната, а това в Ракитово 

е шестото поред, но такова добро изпълнение виждат за първи път. Работата, 

извършена от фирмата-изпълнител „ Екодин“ е качествена и направена в срок. 

Техническата част на обекта“ Рекултивация на сметище на град Ракитово“ е 

много добре изпълнена, подчертаха експертите по време на приемането на 

обекта. Покрити са всички изисквания на Наредба № 26/ от 2.10.1996 г. за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.  

 

Продължава работата по биологичната рекултивация и след 3 години, ако бъде 

приета отново от държавна експертна комисия, ще бъде издаден акт № 16. 

Процесът на закриване на съществуващото депо за отпадъци включва 

изпълнението на два процеса: техническа и биологична рекултивация. 

Изпълнението на техническата рекултивация е съобразено с нормативните 

изисквания на националното законодателство. Техническата рекултивация на 

съществуващото депо за отпадъци представлява система за повърхностно 

запечатване на депото. Проектното решение за извършване на техническата 

рекултивация при закриване на депото са разнообразни, като минималните 

изисквания са изграждане на газоотвеждаща система и полагане на горен 

изолационен пласт от земни маси или бентонитови хидроизолации в комбинация 

с минералния запечатващ пласт. Горният изолиращ екран трябва да е така 

проектиран и изпълнен, че да  изключва емисията на вредни вещества към 

компонентите на околната среда; да предотвратява инфилтрацията на 

атмосферни води през тялото на депото и да създава условия за безопасно 

отделяне на газовете от него. След изпълнението на техническата рекултивация 

се изпълнява и биологична и тя включва комплекс от агротехнически и 

агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване, засаждане 

на храстова растителност и залесяване, в зависимост от бъдещото използване 

на депото, обясниха от екоминистерството.  

Източник: Флагман 

 

Заглавие:  Превръщат ниви и плажове край Созопол и Приморско в сметища 

Линк: https://www.flagman.bg/article/219023 



 
 

 

Текст: Юргани, мебели, килими, слама и какво ли още не може да намерите по 

пътя към морето 

  

Смрад и мръсотия заливат нивите край Созопол. Боклуци заливат и плажове край 

Приморско, разкриха зрители на Нова телевизия.  

 

Юрганче, матраче, шкафче, килимче, слама и какво ли не, може да намерите 

по пътя за морето, разказва възмутен летовник.  

 

Кочина – в това сме превърнали пространствата около нас, коментира водещият 

на „Здравей, България“ по Нова телевизия Виктор Николаев. 

 

Всеки, който се обзавежда, хвърля старите мебели, добавя той. 

 

Източник: Хасково.live 

 

Заглавие: Пак изринаха тонове боклуци от чешмите на Клокотница 

Модата компании да се събират на зелено и на въздух, върви ръка за ръка с 

мизерията 

Линк: https://haskovo.live/%d0%bf%d0%b0%d0%ba-

%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-

%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-

%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-

%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%bc%d0%b8%d1%82/ 

 

 
 

Текст: Близо 4 тона боклуци изринаха от местността Чешмите край язовир 

Клокотница. От общинското предприятие „Екопрогрес“ съобщиха, че въпреки 

призивите към хората, почиващи там, да почистват след себе си местата за 

барбекю и отдих, положението след всеки уикенд е плачевно. 

 

Контейнер за смет е поставен на пътя, на излизане от местността, за да не е 

близо до масите за хранене, до местата за барбекю и игра. Със сигурност не е 

проблем всяка компания, след като приключи с веселбата, да си прибере 

отпадъците и да изхвърли, напускайки мястото. Вместо това обаче, опаковки, 

остатъци от храна, бутилки и дори санитарни материали са изхвърлени 

непосредствено до и под масите, та дори и на детската площадка. 



 

През това лято от община Хасково възстановиха и поддържат няколко 

предпочитани крайградски места за отдих на хората. Въпреки това обаче след 

всеки уикенд те се превръщат отново в „сметища“. 

 


