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Източник: Money.bg 

 

Заглавие: B тoзи щaт вeчe глoбявaт, aĸo нe изпoлзвaтe eĸoлoгични oпaĸoвĸи 

 

Линк: https://money.bg/politics/v-tozi-shtat-veche-globyavat-ako-ne-izpolzvate-

ekologichni-opakovki.html 

 

 
 

Текст: B щaтa Meйн бeшe въвeдeн нoв зaĸoн, cпopeд ĸoйтo paзxoдитe зa 

peциĸлиpaнe ce пpexвъpлят въpxy чacтнитe ĸoмпaнии и дoмaĸинcтвaтa. Ocвeн 

тoвa вeчe ce нaлaгaт глoби, aĸo тe нe изпoлзвaт "биoлoгични" oпaĸoвĸи, пpeдaдe 

Zеrо Неdgе. 

 

Πpoдaжбитe чpeз eлeĸтpoннa тъpгoвия пpeз пocлeднитe няĸoлĸo гoдини, ĸoитo 

нapacнaxa пo вpeмe нa пaндeмиятa дpaмaтичнo, дoвeдoxa дo бeзпpeцeдeнтнo 

ĸoличecтвo пaĸeти, дocтaвeни дo дoмoвeтe нa ĸлиeнтитe. B пocлeдтвиe 

oпaĸoвĸитe пoпaдaт в oтпaдъци нa дeпa или ce peциĸлиpaт. Koлĸoтo пoвeчe 

бoĸлyĸ, тoлĸoвa пoвeчe oбщинитe тpябвa дa плaтят, ĸaтo пo тoзи нaчин yвeличaвaт 

дaнъцитe. 
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"Зaĸoнът e пpoeĸтиpaн, зa дa пocтигнeм цeлтa cи дa peциĸлиpaмe 50% oт 

oтпaдъцитe cи, ĸoятo пocтaвиxмe oщe пpeз 1989 г. и ниĸoгa нe cмe пocтигнaли", 

ĸaзa Capa Hиĸълc, диpeĸтop пo ycтoйчивocт в Cъвeтa зa пpиpoдни pecypcи нa 

Meйн. "Bъвeждaмe cиcтeмaтичeн нaчин зa пpeмecтвaнe нa пoвeчe мaтepиaли, 

ĸoитo дa бъдaт плaтeни oт пpoизвoдитeлитe и ĸoмпaниитe, ĸoитo ги пpaвят, a нe oт 

дaнъĸoплaтцитe." 

 

"Taĸa или инaчe пoтpeбитeлитe вcъщнocт нe пecтят пapи. Или щe плaщaт пo-

виcoĸи дaнъци, или щe плaщaт пo-виcoĸи цeни зa cтoĸи (зaщoтo oпaĸoвĸитe, 

oтгoвopни зa oĸoлнaтa cpeдa, щe бъдaт пpeдaдeни нa пoтpeбитeлитe)", пocoчвaт 

oт Zеrо Неdgе. 

 

Източник: Капитал 

Заглавие: Олимпийските игри в Токио са на път да бъдат зелени 

 

Липсата на публика ще намали въглеродния отпечатък 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/climate/2021/07/25/4235690_olim

piiskite_igri_v_tokio_sa_na_put_da_budat_zeleni/ 

 

 
 

Текст: икакви фенове. Никакви будки за храна. Никакви автобуси или резервации 

на хотели. За мнозина олимпийски игри в Токио може да не изглеждат особено 

атрактивни. Но за природозащитниците по-умереният подход към игрите е точно 

това, от което се нуждае свят, сблъскващ се с изменение на климата. 

 

Първоначално Организационният комитет изчисли, че мегасъбитието ще доведе 

до емисии от около 2.73 млн. тона въглероден диоксид, затоплящ планетата. Това 

е повече от количеството газове, което градовете Ванкувър или Мелбърн са 

отделили през цялата 2019 г., отбелязва Reuters. Но без тълпите от фенове, които 

имат нужда от храна, настаняване и забавление, този въглероден отпечатък ще 

бъде намален с 12%, до около 2.4 млн. тона, заявиха организаторите в доклад за 

устойчивост този месец. Заедно с усилията за повторно използване и 

рециклиране, комитетът се надява игрите да бъдат сред най-зелените в новата 

история. Организаторите ще публикуват окончателни данни за емисиите след 

форума. 

 

"Въглеродният отпечатък в Токио щеше да се повиши неимоверно", ако на 

трибуните бяха допуснати фенове, казва социологът Джон Карамичас от Queen's 

University в Северна Ирландия, който изучава практики за устойчивост на 

олимпийските игри. Докато решението на Токио да забрани зрителите беше 

насочено към минимизиране на рисковете от коронавируса, Карамичас заяви, 

че се надява събитието да създаде прецедент, който следващите игри да 

последват. 

 

Изследване от април установи, че мерките за устойчивост постепенно намаляват 

през последните 16 летни и зимни игри, проведени между 1992 и 2020 г., според 



анализ в списанието Nature Sustainability. Игрите в Солт Лейк Сити през 2002 г. се 

класират като най-добре представили се, докато Рио 2016 г. и зимните игри през 

2014 г. в Сочи остават на дъното. Авторите на анализа предполагат, че 

намаляването на мащаба на игрите и завъртането им между едни и същи 

градове може да ги направи по-устойчиви. 

 

За състезанията в Рио беше изчислено, че ще доведат до 3.6 млн. тона емисии 

на CO2. Четири години по-рано, на игриге в Лондон, разпродадените зали 

означаваха, че зрителите отговарят за една трета от изпуснатите 3.3 млн. тона 

CO2, съобщиха тогава организаторите. През 2017 г. Париж обеща, че игрите, на 

които е домакин през 2024 г., ще имат по-малко от половината въглероден 

отпечатък от Лондон 2012. 

 

Токио е на път да обърне нарастващата тенденция на емисиите, и то не само 

като задържи спортните фенове извън залите. Селото на спортистите се 

захранва от възобновяеми енергийни източници вместо от изкопаеми горива. 

Електрически превозни средства транспортират хората, а материали, 

рециклирани от изхвърлена електроника, са използвани за изработването на 

бленуваните медали. В допълнение Организационният комитет на Токио придоби 

въглеродни кредити на стойност 5.1 млн. тона CO2 от местни схеми за 

ограничаване и търговия на емисии, които финансират усилията за намаляване 

на въглеродния отпечатък в заводи и обществени сгради в страната. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Над 40 чувала с боклуци събраха доброволци край вълнолома във 

Варна 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101503906/valnolom-pochistvane 

 

 
 
Текст: Лятото е сезон, в който се организират редица почиствания в градска и 

извънградска среда. Съмишленици от движение „Възраждане” във Варна също 

направиха едно родолюбиво дело като почистиха вълнолома пред морския фар 

в града. 

  

Въпреки горещия юлски ден доброволците събраха над 40 пълни чувала с 

боклуци, разказа в интервю за Радио Варна Юлиян Губатов – председател на ПП 

„Възраждане” – Варна. На какво се натъкнаха чуйте в интервюто на Сияна 

Спиридонова в прикачения звуков файл: 

 

Това не е първа подобна инициатива на активистите, които и преди са чистили, 

обновявали и освежавали различни архитектурни паметници във Варна. Не 

отдавна те пребоядисаха и изрисуваха със символите на кирилицата и 

глаголицата подлеза на бул. „Владислав Варненчик“ и ул. „Патриарх Евтимий“. 

"Вълноломът е емблематично място за града ни, една от забележителностите на 

град Варна, място за отдих, разпускане, разходки на варненци и гостите на града 

ни. Беше в окаяно състояние, много мръсно. Натъкнахме се на най-различни 

битови отпадъци и промишлени такива, сред които обувки, рибарски 



принадлежности, счупен стол, отпадъци от най-различно естество.", разказа 

Губатов. 

 

Утре на 27 юли, във вторник, от движение "Възраждане" ще направят 

пребоядисване на българския трибагреник на вълнолома, който е нарисуван 

през 2016 г. отново по идея на възрожденците. Неговата дължина е около 20 метра 

и се вижда от всички лодки и кораби, които влизат във варненското пристанище. 

Всеки е добре дошъл да се включи в патриотичната инициатива, призова Губатов. 

Възстановяването на трибагреника е насрочено за 18.00 часа. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Изринаха 200 тона отпадъци от "Столипиново" 

 

Вече има нови камари боклуци и от почистването почти няма следа 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101504010/izrinaha-200-tona-otpadaci-ot-

stolipinovo-veche-ima-novi-kamari-s-bokluci 

 

 
 

Текст: Над 200 тона битови отпадъци са извозени от пловдивския квартал 

Столипиново в две поредни съботи при извънредни акции с екипи и техника, 

съобщават от Общинското предприятие "Чистота". 

 

Основно са почистени и двете обръщала на градските автобуси в квартала.  

 

Към момента резултатите от положения труд вече почти не личат, посочват от 

"Чистота". 

 

В „Столипиново“ всяка събота с челни товарачи и самосвали се обират отпадъци 

извън контейнерите. Освен от жители на квартала голяма част отпадъци се 

изхвърлят от бусове на фирми не само от града, но и от съседни населени 

места. 

 

Нерегламентирани сметища наскоро бяха премахнати на Асеновградско и 

Рогошко шосе, всеки ден се работи и в различни вътрешноградски зони, 

допълват от общинското предприятие.  

 

Съгласно общинската наредба за управление на отпадъците изхвърлянето извън 

предназначените за целта места е забранено и подлежи на санкции в размер 

от 300 до 1000 лв. за физически лица и от  1400 до 4000 лв. за еднолични търговци 

или юридически лица. Гражданите могат да бъдат глобени и с фиш от 10 до 50 

лв. 

 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101504010/izrinaha-200-tona-otpadaci-ot-stolipinovo-veche-ima-novi-kamari-s-bokluci
https://bnr.bg/plovdiv/post/101504010/izrinaha-200-tona-otpadaci-ot-stolipinovo-veche-ima-novi-kamari-s-bokluci

