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Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Франция забранява пластмасовите опаковки за плодове и зеленчуци 

 

Тяхното използване влошава както климата, така и околната среда 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/242283-frantsiya-zabranyava-

plastmasovite-opakovki-za-plodove-i-zelenchutsi 
 

 
 

Текст: Франция ще забрани пластмасовите опаковки за почти всички плодове и 

зеленчуци, за да ограничи "скандалните" нива на отпадъци от опаковки, чието 

използване влошава както климата, така и околната среда, пише The 

Independent. 

 

Правителството заяви, че очаква да предотврати използването на повече от един 

милиард пластмасови опаковки годишно, когато новият закон влезе в сила на 1 

януари. Публикуван е списък с около 30 плодове и зеленчуци, които подлежат на 

промени, в това число праз, тиквички, патладжани, чушки, краставици, картофи 

и моркови, големи домати, лук и ряпа, зеле, карфиол, тиква, пащърнак, репички 

и кореноплодни зеленчуци, се казва в изявление на министерството. 
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Други елементи ще бъдат добавени към списъка през следващите години, като 

по-деликатни плодове, като малини и боровинки, ще бъдат забранени за 

продажба в пластмаса до 2026 г. 

 

"Ние използваме невероятно количество пластмаса за еднократна употреба в 

ежедневието си. Законът за кръговата икономика има за цел да намали 

употребата на пластмаса за еднократна употреба и да засили нейното 

заместване с други материали или опаковки за многократна употреба и 

рециклиране", заявиха от министерството на околната среда на Франция. 

 

Изчислено е, че общо 37% от всички плодове и зеленчуци, продавани във Франция, 

в момента се продават с пластмасова опаковка. Но президентът на френската 

федерация на продавачите на плодове Франсоа Рох заяви, че преминаването 

от пластмаса към алтернативи като картон ще бъде трудно да се постигне през 

следващите месеци. 

 

"Освен това продажбата на насипни продукти е сложна, тъй като много клиенти 

докосват плодовете и хората не искат плодовете им да бъдат докосвани от други 

клиенти", каза тя, цитирана от "Фокус". 

 

Забраната за опаковане е част от многогодишна правителствена програма за 

постепенно премахване на пластмасата. От 2021 г. Франция забрани 

пластмасовите сламки, чаши и прибори за хранене, както и кутии за износ от 

стиропор. Плодовете, които се продават вече нарязани, както и ограничен брой 

деликатни плодове и зеленчуци, все още могат да се продават с пластмасови 

опаковки засега, но това ще бъде премахнато до края на юни 2026 г. 

 

Пластмасовите опаковки ще бъдат забранени до края на юни 2023 г. за чери 

домати, зелен фасул и праскови и до края на 2024 г. за ендивия, аспержи, гъби, 

череши и някои салати и билки. 

 

От края на юни 2026 г. малините, ягодите и други деликатни плодове трябва да се 

продават без пластмаса. Също така от 2022 г. обществените пространства във 

Франция трябва да осигурят фонтани с чиста вода, за да се намали употребата 

на пластмасови бутилки, докато пресата и публичните публикации трябва да се 

доставят без пластмасова опаковка, а ресторантите за бързо хранене вече няма 

да могат да предлагат безплатни пластмасови играчки. 

 

От януари 2023 г. Франция също ще забрани изхвърлянето на посуда в заведения 

за бързо хранене за ястия, консумирани на място. 

 

Източник: Дума 

 

Заглавие: В Пещера: През зимата ще пазим контейнерите за битови отпадъци с 

кошчета за пепел 

 

Линк: https://duma.bg/v-peshtera-prez-zimata-shte-pazim-konteynerite-za-bitovi-

otpadatsi-s-koshcheta-za-pepel-n246547 
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Текст: Служители на ОП „ЧПОИ“ поставиха на възлови места в града в 

непосредствена близост до пластмасовите контейнери за битови отпадъци 

кофи за пепел. Общинското предприятие е закупило и доставило 35 такива, 

съобщи Георги Смилянов. Съдовете са с размери 75 Х 75 см. и тях ще се 

изхвърлят отпадъците от печките с твърдо гориво през зимния сезон. 

 

Смилянов допълни, че е изготвен график за извозване на събраните сгурия, пепел 

и жар. Идеята е на кмета на Общината Йордан Младенов. С поставянето на 

специализираните съдове се цели запазването на пластмасовите контейнери и 

съдове за битови отпадъци. Припомняме, че от 3 февруари Общинско 

предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ започна 

подменянето на остарелите и нефункционални контейнери за битови отпадъци. 

 

В резултат на ниските температури пещерци преминаха към отопление с твърдо 

гориво в домовете си. Събраната пепел и въглените, вече трябва да се изхвърлят 

в новите съдове. Използвайте металните  контейнери защото няма опасност да 

прогорят, съветват от местната администрация. Така ще се запазят 

пластмасовите съдове за смет. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Акция за разделно събиране на отпадъци в Асеновград 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101540978/akcia-za-razdelno-sabirane-na-

otpadaci-v-asenovgrad 

 

 
 

Текст: Община Асеновград заедно с фирмата, която обслужва съдовете за 

разделно сметосъбиране в града, организират съвместна инициатива за 

събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал. Кампанията е под 

мотото "Да бъдем отговорни днес, за да се радваме на чисто утре!“.  

 

 Отпадъците ще се приемат на паракинга на ДИП - България на улица 

"Съединение" в града от 08:30 ч. до 12:00 ч.  Участниците, депонирали най-голямо 

количество, ще спечелят награди. 
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