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Източник: e-burgas.com 

 

Заглавие:  Бургас за пример: И други градове ще събират боклука чрез 

автоматизирана система?  

 

Линк: https://e-burgas.com/post/burgas-za-primer-i-drugi-gradove-shte-sabirat-

bokluka-chrez-avtomatizirana-sistema-8939 
 

 
 

Текст: Въвеждат нов и модерен начин за събиране на боклука у нас. Това ще 

става с контейнери, които се отварят с карта и крак от шофьора на камиона. По 

този начин няма да е необходимо други хора да бутат кофата. Методът вече се 

използва в Бургас. 

 

Това е изцяло автоматизирана система по италианска технология. Има кран, 

който е с лазерно насочване на главата. Шофьорът има два монитора и 

джойстик, с който хваща контейнера. Системата е въведена само в някои части 

на Бургас, защото има труднодостъпни улици. За новите контейнери ще могат 

да се използват и специални карти, които ще отчитат колко боклук сме 



изхвърлили. Това ще стане, ако у нас се промени законът и данъкът започне да 

се определя според количеството изхвърлен отпадък. Готови сме и за това, заяви 

в ефира на NOVA Сукияс Кариджибашян, ръководител "внедряване" на проекта. 

По думите му вече има няколко случая на посегателство. Най-често това са 

бездомни хора. Знаем в какво положение са, каним ги на работа. Опитваме се 

да говорим с тях и да ги разберем, допълни Кариджибашян. 
 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Нова проверка на ТЕЦ "Бобов дол" дали продължава да гори отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101346629/nova-proverka-na-tec-bobov-dol-dali-

prodaljava-da-gori-otpadaci 

 

 
 

Текст: Окръжна прокуратура в Кюстендил разпореди проверка в ТЕЦ "Бобов дол" 

по повод публикации в медии за продължаващо изгаряне на отпадъци в 

централата, съобщиха от обвинението. Проверката  направиха екипи  на ОДМВР 

–  Кюстендил и РИОСВ – София.  

 

При извършен обход на територията на производствената площадка на ТЕЦ 

„Бобов дол“ не е установено наличие на отпадъци. Не е установено и изгаряне 

на отпадъци, беше обявено след проверката. 

 

Извършен обход и на площадката на „Хийт Енерджи“ ЕООД (в непосредствена 

близост до ТЕЦ “Бобов дол“ ), на която са съхранени неопасни отпадъци, приети 

от ТЕЦ „Бобов дол“.  

 

За неспазване на принудителна административна мярка, наложена на ТЕЦ 

„Бобов дол“, със заповед от 03 юли 2020 г. на директора на РИОСВ – гр. София, 

да се извърши екологосъобразно третиране на неопасни отпадъци, собственост 

на ТЕЦ „Бобов дол“  ЕАД , с общо количество 995,16 тона и намиращи се на 

площадка на „Хийт Енерджи“ ООД, на дружеството е съставен акт за 

установяване на административно нарушение.  

 

Местните хора в Големо село коментират, че отпадъците на тази площадка се 

смилат и си товарят, но не се съобщава къде се транспортират.  

 

Същевременно последните дни в селото се оплакват от бял прах, който излиза от 

двете сероочистващи и това замърсява района. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Теленор става част от зелената инициатива #beatEwaste 

 

Линк: https://www.actualno.com/sciencelogy/telenor-stava-chast-ot-zelenata-

iniciativa-beatewaste-news_1503062.html 

https://www.actualno.com/sciencelogy/telenor-stava-chast-ot-zelenata-iniciativa-beatewaste-news_1503062.html
https://www.actualno.com/sciencelogy/telenor-stava-chast-ot-zelenata-iniciativa-beatewaste-news_1503062.html


 
 

Текст: Това е двойно по-голямо количество отпадъци от потребителска 

електроника предадени за рециклиране, спрямо предходната година. Повече 

информация по темата може да бъде открита в Доклада по Корпоративна 

отговорност за 2019. Теленор подкрепя инициативата #beatEwaste, като се 

включва в първата акция по събиране на непотребни електрически и електронни 

уреди на Глобалния Договор на ООН. Кампанията цели да ангажира 

служителите на компанията, като улесни отговорното предаване на стари и 

неработещи устройства за рециклиране и ще продължи до 15 октомври. 

Теленор постави в централния си офис допълнителни контейнери, където всеки 

желаещ може да остави за рециклиране малки домакински уреди, аудио и 

видео техника и др. Средствата, събрани от върнатата и рециклирана техника, 

ще бъдат дарени за екологична кауза. „Теленор има последователна и 

устойчива политика за управлението на електронните отпадъци и защитата на 

природата. Стремим се всеки елемент от нашата дейност да бъде съобразен с 

най-щадящите и иновативни похвати в областта. Това се отразява в резултатите, 

които отчитаме, и ни мотивира да бъдем ангажирани с добрия си пример във 

всяка една обществено значима кауза, която допринася за опазване на околната 

среда и ни прави по-отговорни, не само като компания, но и като потребители“, 

каза Адриана Попова, старши съветник „Корпоративни комуникации“ в Теленор. 

Екологичната устойчивост е важна част от социалната политика на Теленор. През 

2019 г. компанията предаде за рециклиране електронни отпадъци, които 

включват мобилни телефони, аксесоари, компютърна периферия, батерии и др. 

с общ обем от над седем тона. Това е двойно по-голямо количество отпадъци от 

потребителска електроника предадени за рециклиране, спрямо предходната 

година. Повече информация по темата може да бъде открита в Доклада по 

Корпоративна отговорност за 2019. 

 

Източник: Profit.bg 

 

Заглавие:  „Книги за смет“ за седми път в Пловдив 

 

Линк: https://profit.bg/kompanii/kozmetichna-kompaniya-iska-da-kupi-600-tona-

plastmasovi-otpadatsi/ 

 

 
 

Текст: Пластмасовите отпадъци са един от най-тежките екологични проблеми на 

нашето съвремие, като до 2040 г. се очаква в океаните и в сметищата по света 

да попаднат над един милиард тона пластмаса. 

 

Козметичната индустрия попада сред най-големите замърсители, но има и 

компании, които се опитват да адресират този проблем. 

https://profit.bg/kompanii/kozmetichna-kompaniya-iska-da-kupi-600-tona-plastmasovi-otpadatsi/
https://profit.bg/kompanii/kozmetichna-kompaniya-iska-da-kupi-600-tona-plastmasovi-otpadatsi/


Британската козметична марка The Body Shop планира да използва пластмасови 

вторични суровини в своето производство, пише CNBC. 

 

Проектът е част от инициативата Community Fair Trade, подкрепяна от компанията 

още от 1987 г. насам. Тя насърчава използването на суровини от устойчиви 

материали и източници, които в момента съставят 25% от цялото производство на 

фирмата. 

Идеята на проекта е да се внасят пластмасови отпадъци от град Бангалор в 

Индия, където проблемът със замърсяването е изключително тежък поради 

липсата на инфраструктура за преработка и рециклиране. 

 

За доставката на пластмасовите вторични суровини се разчита на работници, 

които да сортират материалите, необходими за козметичната индустрия. 

 

Тяхната работа обаче е напълно легална и им осигурява стабилен източник на 

доходи. В Индия милиони хора се изхранват от събиране на вторични суровини 

по сметищата, но в повечето случаи тяхната работа е изключително опасна и 

масово се извършва изцяло в сивия сектор. 

 

За обучението на работниците и организирането на каналите за доставка 

козметичният гигант си партнира с организацията Plastics For Change.   

The Body Shop гарантира, че в първата година от проекта ще купи над 500 тона 

пластмасови отпадъци, а през 2021 г. количеството ще нарасне до 600 тона. 

Изпълнителният директор на бразилския конгломерат Natura (който придоби The 

Body Shop от L’Oreal през 2017 г.) Марк Дейвис развива и други екологични 

проекти. 

 

Неговият 10-годишен план е насочен към някои от най-належащите проблеми в 

областта на климатичните промени, кръговата икономика и човешките права. 

"Въпросът не е само да произвеждаме продукти, които не вредят на околната 

среда, а да се стремим те да допринасят за развитието на човечеството", казва 

Дейвис. 

По думите му участниците в програмата Community Fair Trade имат възможността 

да работят и с други компании, дори и с конкуренти на The Body Shop. 

 

Той дава пример с доставчиците на какаови зърна от Гана, които участват в 

проекта от 1996 г. В началото козметичната компания е най-големият им клиент, 

но днес генерира едва 1% от продажбите им. 

 

Източник: ПловдивПресс 

 

Заглавие:  „Книги за смет“ за седми път в Пловдив 

 

Линк: https://www.plovdiv-press.bg/2020/09/27/книги-за-смет-за-седми-път-в-

пловдив/ 

 

 



 

Текст: Кампанията „Книги за смет“ ще се проведе за седми път в Пловдив днес. 

От 10 до 13 ч. предаването на пластмасови отпадъци ще се случи едновременно 

на две места в града – на паркинга на хипермаркет Kaufland, бул. 

„Освобождение“ 47, и на площад „Централен“, до Военния клуб. 

 

Всеки желаещ да участва в еко инициативата  може да донесе килограм годна 

за рециклиране пластмаса, като в замяна ще получи в книга и отстъпка за 

собствени марки продукти на Kaufland в опаковки с намалено съдържание на 

пластмаса. 

 

По регламент срещу всеки килограм предадени пластмасови отпадъци 

участниците в инициативата ще могат да получат 1 книгa по избор. Тази година 

фокусът е върху творби, по които са направени филми: „Доктор Дулитъл“, 

„Дивото зове“, „Анн от фермата „Грийн Гейбълс“, „Война на световете“, 

„Министерство на времето“, „Колекционерът на изгубени неща“, „Ловът“ и др. 

Няма да бъдат забравени и най-малките участници. 

 

За рециклиране ще бъдат приемани само пластмасови отпадъци, почистени от 

хранителни или други остатъци, годни за рециклиране, събрани по възможно 

най-компактен начин – найлонови торби, туби и шишета от течности, препарати, 

пластмасови капачки, тарелки и т.н. 

 


