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Заглавие: И в България се рециклират използваните кафе капсули, напомнят от 

Nespresso 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/10/24/4130228_i_v_bulgariia_se_reciklirat_iz

polzvanite_kafe_kapsuli/ 

 

 
 

Текст: За нас рециклирането е отговорност" - това е един от принципите на 

швейцарската компания, която вече години наред търси ефективни решения за 

постигане на устойчиво и отговорно развитие. Затова и производителят залага на 

алуминиеви капсули, тъй като този материал не само запазва съвършено добре 

качествата на кафето, но може да бъде рециклиран до безкрай. Компанията 

приканва българските потребители да предадат своите употребени Nespresso 

капсули в бутиците на бранда, където започва процесът на рециклиране. 

 

Първата стъпка е отделянето на кафето от капсулата. Кафето се използва за 

компост, а капсулата бива рециклирана отделно. Рециклирането на алуминий 



е начин той да се превърне в нови капсули или пък в други алуминиеви продукти. 

През 2020 г. Nespresso представи своята нова капсула - изработена от 80% 

рециклиран алуминий, а до края на 2021 г. компанията се ангажира алуминият, 

използван в производството на всички капсули, да е 80% рециклиран. 

 

 

Българските потребители могат да предават използваните си Nespresso капсули в 

магазините на марката, като компанията се ангажира да ги рециклира. 

Рециклирането на капсули е само част от дългогодишните усилия за устойчиво 

развитие. Nespresso наскоро обяви, че цели да постигне неутрален въглероден 

отпечатък на всяка чаша кафе до 2022 г. 

 

Рециклираният алуминий намира много и разнообразни приложения. Така 

например, Nespresso в сътрудничество с шведската марка Vélosophy създават 

велосипед, изработен изцяло от рециклирани капсули Nespresso. 

Сътрудничеството има за цел да насърчи потребителите на Nespresso да 

рециклират, като илюстрира потенциала на рециклирания алуминий. 

Велосипедът е част от усилията на компанията да популяризира своята визия за 

нов живот за използваните материали и може да бъде видян в бутика на марката 

на бул. "Ситняково" 48 в София. 

 

Oт 2017 г. насам бизнесът на Nespresso е с неутрален въглероден отпечатък, а 

неотдавна компанията обяви официално, че до 2022 г. ще постигне неутрален 

въглероден отпечатък за всяка чаша кафе Nespresso - както за дома, така и за 

професионални клиенти. Тази нова амбиция се основава на повече от 10 години 

работа, през които Nespresso намали въглеродните си емисии и компенсира 

останалата част чрез агролесовъдство. 

 

Nespresso планира да постигне пълна въглеродна неутралност чрез следните 

инициативи: намаляване на въглеродните емисии, засаждането на дървета във и 

около кафе плантациите, където се произвежда кафе за Nespresso, както и чрез 

подкрепа и инвестиции във високоефективни компенсиращи проекти. 

 

"Климатичните промени са реалност и нашето бъдеще зависи от това да 

ускорим резултатите от своите усилия за постигане на устойчиво развитие. Ето 

защо ние засилваме своя ангажимент, като си поставяме за цел до 2022 г. 

чашата кафе, която ще пият нашите потребители, да е с неутрален въглероден 

отпечатък - кафе, направено от най-добрите и редки зърна, добити по устойчив 

начин. Искрено вярвам, че както нашият бизнес, така и кафе индустрията, могат 

да бъдат световна сила за правене на добро", каза Гийом Льо Кунф, главен 

изпълнителен директор на Nespresso. 

 

Актьорът Джордж Клуни, който е глобален посланик на марката и член на 

Консултативния съвет за устойчиво развитие на Nespresso напомни: "Климатичните 

промени се случват сега, което означава, че всички трябва да поемем 

отговорност и да действаме бързо." 

 

"Ясно е, че Nespresso разбира тази спешност и поставя нашата планета и хората 

в центъра на изборите, които прави. Тези амбиции и визия доведоха до 

изграждането на ангажимент за устойчивост, в който имах привилегията да 

участвам през последните седем години. Видях докъде сме стигнали през това 



време и съм развълнуван да видя доброто, което Nespresso може да направи 

през следващите 10 години", допълни Клуни. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: Еко кампания учи българските училища да рециклират 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/eko-kampaniq-uchi-balgarskite-

uchilishta-da-reciklirat 

 

 
 

Текст: Мащабна кампания проведе пловдивското сдружение БГ Бъди активен в 

училища из цяла България. То разпространи серия от образователни игри, уроци 

и забавления за деца и учители, посветени на опазването на чистота в града. От 

сдружението са подготвили за подрастващите забавления, с които да научат 

децата как и къде да изхвърлят отпадъците, а за учителите - наръчници как да им 

помогнат да научат принципите за живот без отпадъци.  

 

Няколко наръчника ще отговарят на въпросите на децата, свързани с почистване 

и разделното събиране и оползотворяване на отпадъци и ще ги насърчават да 

творят, давайки втори живот на опаковките. Целта на координаторите на 

инициативата е да ги ангажират и образоват относно въпросите за отпадъците и 

да насърчат дългосрочната промяна в поведението им.  

 

“Чрез забавните и лесни работилнички в наръчника “Интересни и забавни уроци 

по преизползване”, имаме шанс да подпомогнем работата на учителите и 

заедно да създадем по-добри навици за опазване на чистота, намаляване на 

отпадъците и преизползване у децата“ – казва Румяна Киризиева от екипа на 

организаторите. 

 

Освен наръчника с лесно приложими уроци за преизползване на материалите, 

училищата получават още Наръчник за игри #БезОтпадъци, Еко_Песнопойка и 

Книжка за оцветяване. 

 

Сборниците обхващат няколко учебни предмета, в които са адаптирани идеите 

за по-малко отпадъци - физическо възпитание и спорт, музика, изобразително 

изкуство и ръчен труд. Наръчникът за Игри #безотпадъци,  съдържа спортни игри 

за училищата, посветени на опазването на околната среда. Еко_Песнопойка 

включва 11 детски песнички, с различни автори на музика и текст, с фокус върху 

намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. 

Книжката “_Място #БезОтпадъци” съдържа 10 странички с лесни и закачливи 

задачки и картинки за оцветяване, а наръчник “Уроци по преизползване” дава 

няколко урока за работилнички по преизползване на пластмаса, стъкло и хартия. 

 

Източник: БНР 

 



Заглавие: Хамалски фирми замърсяват гори край Варна 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101363150/dobrovolci-sabraha-3-tona-bokluk-ot-

gorite-na-mestnost-krai-varna 

 

 
 

Текст: Близо 3 тона отпадъци събраха и изкараха от горите на местност 

Перчемлията 18 доброволци от сдружение Пауър Джъмп и техни партньори, с 

помощта на високо-проходима техника и ремаркета. Акцията бе извършена наа 

24 октомври, събота. Това са отпадъците, събрани само от едно от 

нерегламентираните сметища, които сдружението е идентифицирало при 

обиколка на горите в региона, уточняват организаторите. 

 

Пауър Джъмп обявиха своята инициатива в подкрепа на кампанията „Искам да 

съм полезен. Рециклирай ме!“ към проект Място България, в рамките на която 

фондация Мейдей осигуряват спортни съоръжения и облагородяване на 

междублоковото пространство на руските блокове в кв. Христо Ботев. 

Първоначалната идея на организаторите на горското почистване е да изкарат 

пластмасата, замърсяваща територията на местното Перчемлията и да я 

предадат за рециклиране. След идентифициране на сериозните замърсявания 

и наличните нерегламентирани сметища, образувани предимно от 

едрогабаритен битов отпадък, организацията на събитието става по-сериозна. 

Като резултат, от гората са изнесени 9 ремаркета с отпадъци средно по 300 кг. 

всяко, от които 4 пълни ремаркета с едрогабаритен битов отпадък, 4 ремаркета 

с пластмаса, от които 126 кг. подходящи и отделени за рециклиране и 1 ремарке 

с метал и хартия. В кампанията участват 18 доброволци, четири джипа, 5 АТВ, 3 

ремаркета и сериозната подкрепа на различни партньори, които да гарантират, 

че пътят на отпадъка след изнасянето то гората е ясен.  

 

Местното горско стопанство съдейства за безпроблемното протичане на 

събитието в активен ловен сезон. Те са тези, които дават яснота за образуването 

на нерегламентираните сметища в региона. Практиката често се прилага от 

хамалски фирми, извозващи строителни отпадъци, които „спестявайки“ си пътя 

до депото при изпразването на даден обект, ползват горите, за да се освободят 

от товара. „Ние открихме документи в една от купчините с битови отпадъци от 

изхвърлена покъщина, които ни насочват към определени хора. Дали те са 

изхвърлили сами боклука си там или са били коректни да наемат извозваща 

фирма, но тя е решила да си спести труда, не можем да знаем. Но можем да 

се опитаме с помощта на институциите да проследим нишката, за да 

разплетем казуса и да стигнем до поне един виновник, който да поеме 

отговорност“ – споделя Нора Стефанова, проектен мениджър на Място България. 

Както самите организатори казват, тази акция не е почистваща, а 

демонстрационна. Нейната цел е да освети един проблем, който физически е 

наобиколил града ни и ако не потърсим решение, сериозно застрашаваме 

природата, красотата и здравето на заобикалящата ни среда и нас самите. 

Подобна акция, но с лодки до трудно достъпни плажове проведоха на 3 октомври 



Морски клуб „Приятели на морето“, в рамките на същия проект, а предстоящата 

събота – 31 октомври, ще има почистваща акция на плаж Черноморец по случай 

Международния ден на Черно Море. 
 

Източник: Марица 

 

Заглавие: И в Стрелча сметката за смет не излиза с много 

 

Прогноза: Таксата за битови отпадъци скача с 50% 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/i-v-strelcha-smetkata-za-smet-ne-

izliza-s-mnogo 

 

 
 

Текст: Голяма е вероятността и в Стрелча от следващата година таксата за битови 

отпадъци да се увеличи, по прогнози на общински съветници - с 50%. Причината 

- също както в Пазарджик и там разчетите показват, че събраните суми от 

местния налог са много по-малко от необходимите за обезпечаване на услугата. 

Това пък се разбира от публикуваната на сайта на Община Стрелча покана за 

публично обсъждане на План-сметката за тази дейност за 2021 година и 

предлаганите промени в съответната наредба.  

 

Към 30 септември за първото деветмесечие на тази година приходите от внесена 

такса смет в общинската хазна са 149 581 лева, или 29% от планираните разходи, 

които са 507 160 лева за същия период, сочи се в доклад по темата, подготвен от 

кмета Георги Павлов. До същата дата са разплатени 178 771 лева или 35% от 

разходите - за заплати и издръжка на дейността 153 445 лева и за задължителните 

отчисления по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 25 326 лева. В 

документа се отбелязва, че посочените отчисления продължават да се 

увеличават, като за 2021 година са определени в размер на 82 лева на тон 

отпадъци. 

 

За следващата година планираните разходи са 642 160 лева. От тях 350 000 лева 

са нужни за сметосъбиране, извозване и почистване на обществени места. За 

отчисления по ЗУО, закриване на сметища и рециклиране са предвидени 232 

160 лева, а за почистване на уличните платна, площадите, алеите - още 60 000 

лева. 

 

Очакваните постъпления за идната година, изчислени при променен размер на 

промилите, са 642 160 лева. 

 

Какво означава това за хората в Стрелча и общината? 

За жилищни и вилни имоти на граждани и фирми се предлага такса смет да 

бъде 8,5 промила върху данъчната оценк, за незостроени парцели - 6,7 промила, 

за нежилищни имоти - 20,7 промила, а за къщите в селата - 9,9 промила. За 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/i-v-strelcha-smetkata-za-smet-ne-izliza-s-mnogo
https://www.marica.bg/region/pazardjik/i-v-strelcha-smetkata-za-smet-ne-izliza-s-mnogo


нежилищни обекти на предприятия извън регулацията таксата е в размер на 5,7 

промила върху отчетената стойност. Определени са и годишните такси за 

ползване на съдове - 5500 за контейнер или 2300 за кофа. 

 

"Таксата за смет не е повишавана поне от пет години и още е на нивата от 

времета но Иван Евстатиев като кмет, коментира пред "Марица" общинският 

съветник Иван Радев. Много пъти в предишните мандати сме повдигали темата и 

сме изразявали мнение, че е добре поскъпването - а то е неизбежно, защото 

тези разходи няма откъде да се финансират - да се прави всяка година с по-

малка стъпка, за да не се натоварват наведнъж хората. Сега новият кмет е 

поставен пред неприятната задача да стовари наведнъж тази финансова тежест 

върху хората. За да може да се обслужва дейността, е необходимо увеличение 

поне с 50%". 

 

Радев допълни, че и до миналата година пробойната в бюджета за 

сметосъбиране е била около 250-270 000 лева. И то при условие, че общината е 

отказвала да ползва Регионалното депо в Панагюрище и е изсипвала отпадъците 

на старото, вече закрито сметище. С таксите за депото разходите се натоварват 

още толкова. 

 

Публичното обсъждане по темата е насрочено за 16 ноември от 16,30 часа в 

Младежкия дом. Дотогава всеки от гражданите може да подава до Община 

Стрелча възражения или аргументирани предложения. 

 

 

 


