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Източник: Technews.bg 

 

Заглавие: Козметична бутилка ще се рециклира безкрайно 

 

Уникалната екологична опаковка излиза на пазара през 2025 г. 

 

Линк: https://technews.bg/article-135134.html 

 

 
 

Текст: Първата в света козметична бутилка, изработена от безкрайно 

рециклируема пластмаса, показа тази седмица козметичният гигант L’Oréal. 

Уникалната опаковка е направена с помощта на революционна ензимна 

технология за рециклиране от компанията Carbios. 

 

L’Oréal планира да пусне в производство иновативните бутилки през 2025 г. 

Biotherm е първата от марките на компанията, която ще предложи на пазара 

продукт в тази бутилка. 

 

Технологията на Carbios проправя пътя към производството на нови продукти от 

100% рециклирани материали, произведени по иновативен ензимен процес. 

Предимство е, че този процес е подходящ за всички видове PET – прозрачен, 



оцветен, непрозрачен и многослоен – и прави пластмасите безкрайно 

рециклируеми до първоначалното им качество. 

 

PET пластмасите, които иначе биха отишли на боклука или изгорени, вече ще 

могат да бъдат върнати в непрекъснатата кръгова система за рециклиране, 

подчертаха от L’Oréal. 

 

Освен това процесът на ензимно рециклиране на Carbios работи при облекчени 

условия, така че той има потенциал да намали въглеродния отпечатък при 

третиране на отпадъци от PET пластмаси, като спести 30% от емисиите на CO2, в 

сравнение с конвенционалната комбинация от изгаряне и депониране на 

отпадъци. 

 

До 2025 година 100% от пластмасовите опаковки на L’Oréal ще бъдат 

презареждани, многократно използвани, рециклируеми или компостируеми, 

съгласно плана за устойчиво развитие на компанията. 

 

Източник: Haskovo.info 

 

Заглавие: Насърчават компостирането на биоразградими отпадъци в 

Тополовград 
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Текст: Деца и ученици от Тополовград и село Устрем участваха в първите 

обучения по компостиране в града. 

 

Те се запознаха с ползите за околната среда, които носи оползотворяването на 

отпадъците от биомаса. Всички научиха, че прясно окосената трева, дървесните 

стърготини, обелките от зеленчуци и плодове, остатъците от хляб и макаронени 

изделия и др. представляват материал, от който се получава компост, наричан 

още биотор. Той може да се използва при отглеждането на плодове и зеленчуци 

като почвен подобрител за повишаване плодородието на почвата. 

Компостирането спестява пари като намалява необходимостта от закупуването 

на изкуствен тор. 

 

Компостът подпомага околната среда като намалява количеството отпадъци, 

изпращани в депата, снижава броя на курсовете на сметосъбиращите коли до 

депото, намалява нуждата от изкуствени химични торове. 

В следващите месеци предстои организирането и провеждането на 

специализирани обучения на общински служители, които ще отговарят за 

процеса по компостиране – един от начините за подобряване на управлението 

на отпадъците. 

 



Източник: Днес 

 

Заглавие: Хванаха крадец да кърти медния обков на покрития мост в Ловеч 

среднощ 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/krimi/hvanaha-kradets-da-karti-medniya-obkov-na-
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Текст: Хванаха в крачка крадец, опитал да задигне меден обков от Покрития мост 

в Ловеч. Това е станало на 10 юли в 1.00 часа след полунощ, съобщиха от 

общината. 

 

На мястото през нощта е пристигнала и кметът на общината Корнелия 

Маринова. 

 

От общината обясняват, че от известно време крадци системно посягат на 

медната ламарина на покрития мост, както и на близката сграда, известна като 

"Люспата". Поредното посегателство е било от 8 юли. Липсвала е медната 

обвивка на около 12 капандури от южната страна на емблематичния мост. 

 

"Покритият мост е национална ценност, емблема на града. Нямам представа 

какъв човек трябва да си, за да се катериш по покрива и да късаш ламарина. 

Това е невиждана наглост и безочие, което ще бъде наказано с цялата строгост 

на закона. Чудя се как никой досега не чу как нощем се кърти обковът, как се 

ходи по покривите? Затова сега отидох на място, за да видя що за човек е вършил 

това", изрази своето възмущение Маринова. 

 

Полицейската акция е заковала на място 32-годишен мъж без българско 

гражданство, който се бил покачил на покрива на моста и къртил медната 

обвивка. Мъжът е криминално проявен, има две досъдебни производства, 

задържан е за 24 часа, уточниха от полицията. Продължава разследването и за 

другите подобни случаи. 

 

На 26 юни останаха и други няколко капандури без обков от северната страна 

на моста. Липсващата медна ламарина е вече близо 40 кв. м, възстановяването 

ще струва десетки хиляди лева, смятат от общината. 

 

За всички тези случаи е уведомена полицията, направени са огледи, иззети са 

записи от охранителни камери. Има образувано досъдебно производство. 

Общината ще предяви иск за нанесените щети, за да се възстановят средствата, 

изразходвани за ремонт, посочват още от общинската администрация. 

 

Крадците на метали за предаване на скраб стават все по-нагли. Тази седмица 

31-годишен бургазлия и 18-годишен Ямбол задигнаха част от централната 

захранваща тръба с кислород за целия хирургичен корпус и отделението по 

анестезиология и реанимация на болница в Ямбол, което като по щастлива 

случайност не доведе до фатални последици за болните в здравното заведение. 
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Заглавие: Над 400 кг. опасни отпадъци са събрани в мобилния пункт в „Искър“ 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-iskar/nad-400-kg-opasni-otpadatsi-sa-sabrani-v-

mobilniya-punkt-v-iskar-snimki 

 

 

Текст: Над 400 кг. опасни отпадъци бяха събрани в мобилния пункт само за 

няколко часа пред сградата на районната администрация „Искър“. Микробусът 

беше разположен на бул. „Кръстю Пастухов“ от 08.30 часа до 11.30 часа, 

съобщиха от районната администрация. Столичани се възползваха от 

възможността и оставиха на място събраните стари лекарства, бои, лакове, 

както и различни видове живачни уреди, фотографски материали и други. 

 

„Правим го с мисъл за запазване на по-чиста външна среда", сподели майка, 

която идва от Центъра, за да се разходи в парка и да остави старите лекарства. 

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе 

отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава 

нормалната експлоатация на депата, напомнят от район „Искър“. 
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