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Източник: Investor.bg 

 

Заглавие:  Устойчивият ангажимент на Nespresso оживява в арт инсталацията 

#DoingIsEverything 

 

Как изработването на висококачествено кафе може да бъде двигател на 

позитивна промяна 

 

Линк: https://www.investor.bg/novini/346/a/ustoichiviiat-angajiment-na-nespresso-

ojiviava-v-art-instalaciiata-doingiseverything-351005/ 

 

 
 

Текст: Жителите и гостите на София се радват на внушителна арт инсталация, 

чрез която оживява дългосрочният ангажимент на Nespresso за устойчиво 

развитие. С него от бранда целят да насърчат потребителите да рециклират, 

въвличайки ги чрез ежедневни стъпки да водят устойчив начин на живот, като всеки 

може да доведе до позитивна промяна в света. 

 

#DoingIsEverything представлява съвместна работа между Nespresso и Ателие 

Трион. За направата й творческият колектив е използвал над 2500 вече използвани 

https://www.investor.bg/novini/346/a/ustoichiviiat-angajiment-na-nespresso-ojiviava-v-art-instalaciiata-doingiseverything-351005/
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кафе капсули на швейцарския кафе производител. “Зелена София“ – проект на 

Столична община е комуникационен партньор на артистичната инициатива. 

Тяхната цел е да обединяват усилията на гражданите и администрацията за 

устойчиво развитие на София чрез реализацията на пилотни проекти, 

включително в сферата на управление на отпадъците. 

 

„Основното вярване на Nespresso e, че изработването на висококачествено кафе 

може да бъде едновременно изкуство и двигател на позитивна промяна – ако 

грижата е неизменна част във всеки детайл. Поканихме артистите от Ателие 

Трион да интерпретират темата #DoingIsEverything. За нас беше удоволствие да 

работим с творчески екип, който споделя страстта ни към устойчивост и грижата 

за околната среда. Арт инсталацията, която изградихме съвместно, е чудесен 

пример за това как можем да вдъхнем втори живот на вече използвани 

материали“, коментира Ванина Атанасова, бранд мениджър на Nespresso за 

България. 

 

Включете се в програмата за рециклиране на кафе капсули Nespresso 

 

Припомняваме ви, че още през 2020 г. първите кафе капсули, направени от 80% 

рециклиран алуминий, се появиха на пазара като част от усилията на Nespresso 

да затвори цикъла на своето производство и да постигне кръгова икономика. До 

края на 2021 г. Nespresso постепенно успя да осигури рециклиран алуминий при 

производството на всички кафе капсули в продуктовата си линия. 

 

Признавайки огромните ползи за околната среда, които рециклирането на 

алуминий носи, Nespresso се ангажира да улесни възможно най-много 

потребителите си да връщат използваните капсули за рециклиране. 

Понастоящем марката има над 100 хил. пункта за събиране на използваните 

капсули в световен мащаб. От 2009 г. насам компанията утрои повече от три пъти 

световния си капацитет за рециклиране на използвани капсули, включително с 

разработването на индивидуални решения, където сътрудничеството с 

националните схеми за рециклиране на опаковки не е възможно. 

 

Българските потребители могат да предават използваните си Nespresso капсули в 

двата бутика в София, като компанията се ангажира да ги рециклира. Първата 

стъпка е отделянето на кафето от капсулата. Кафето се използва за компост, а 

капсулата бива рециклирана отделно. 

 

Повторното използване на утайката от кафе е богат източник на енергия и може 

да бъде преработена в богат на хранителни вещества тор или да се използва за 

създаване на чиста енергия под формата на биогаз. Рециклирането на 

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

продукти. В този процес алуминиевите капсули се смачкват, претопяват и се 

използват повторно за направата на ежедневни предмети като химикалки, 

велосипедни рамки, компютри и много други. 

 

Арт инсталацията #DoingIsEverything ви кани да продължите разказа на Nespresso 

за устойчивост 

 

Арт инсталацията може да бъде посетена в Парадайс Център (ниво 0, до 

фонтана „Водна сцена“). #DoingIsEverything представлява двулицево пано с 

размери височина 200 см и широчина 150 см. Конструкцията е изградена от 

естествени материали и преизползвани кафе капсули Nespresso, които 

преплитат различни аспекти от ангажимента на бранда към устойчиво развитие. 



 

“Всяка една кауза започва като идея – това е нейният зародиш. Ако се грижим 

достатъчно добре за нея с малки стъпки и внимание, тя расте, развива се и води 

до ползотворно въздействие върху заобикалящата среда. Отпадъчните 

материали имат висока стойност и потенциал за втори живот. Ресурсите, с които 

сме свикнали да разполагаме в ежедневието си, на практика са ограничени. 

Тяхното преизползване и творческо трансформиране продължава цикъла на 

живот на материалите и им дава нов прочит. Арт инсталацията #DoingIsEverything 

приканва зрителите да се превърнат в участници и да действат.  Всеки може да 

отнесе със себе си един малък зародиш на посланието й, а след това да върне 

и алуминиевата капсулата за рециклиране обратно в бутик на бранда”, споделя 

Илияна Стоилова, продуктов дизайнер и съосновател на Ателие Трион. 

 

Едната страна на арт инсталацията демонстрира регенерирането на 

общностите, на които е поверено отговорното кафе производството, както и 

грижата за околната среда. Акцент в нея са 600 броя магнитни капсули с живи 

растения, които публиката може да вземе със себе си и да “разсади” 

посланието на Nespresso за устойчиво развитие. Това действие представя 

значението на малките стъпки в ежедневието ни и въвлича всеки зрител да се 

превърне в двигател на позитивна промяна. 

Втората страна на паното е вдъхновена от жизнения цикъл на кафе капсулите 

Nespresso и програмата им за рециклиране, която им вдъхва „втори живот“. Това 

се случва на практика, тъй като бранда влага 80% рециклиран алуминий в 

производството си на нови капсули. Отделно от това всички кафе капсули, 

предадени в бутиците на бранда в световен мащаб, се рециклират. Акцент тук 

са артистично формованите алуминиеви капсули, които напомнят за етапите на 

рециклиране и безкрайните възможности за преизползване на материала. 
 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Как да "преродим" пластмасата вкъщи 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101637560 

 

 
 

Текст: След края на всеки празник, в дома ни остават десетки торби с отпадъци, 

като голяма част от тях могат да бъдат използвани повторно, като например 

пластмасовите отпадъци. 

 

Рециклирането на пластмасата не е труден процес, стига да знаеш как се 

прави, казват Радостин Русев и Георги Балинов от НПО „Ценна пластмаса 

София“. 

"Пластмасата е много ценен материал, защото може да се "преражда" 7 пъти. 

Представете си една бутилка за вода, тя е съдържание от три части – капачка, 

тяло и етикет. От капачката може да се направи, примерно дръжка за 

инструмент", каза в студиото на Радио София Радостин Русев. 



 

Той добави, че ако капачката се сложи във фурната на 230 градуса, когато се 

разтопи, може да бъде направена във всякаква форма. По думите му, ако 

пластмасата се разтопи преди изгарянето, няма вредни газове. 

 

"Всичката пластмаса може да бъде рециклирана под една или друга форма. 

Всеки един производител на пластмасов продукт е задължен да слага печат. 

Печатът представлява едно триъгълниче, в което пише число от 1 до 7. Това е знакът 

за рециклиране. Това е пластмасата за рециклиране. Всяка една от тях има 

различна температура, тя е посочена в интернет, може да се види и да се 

превърне в домашни условия в нещо друго", каза Радостин Русев. 

 

Всяка неделя от 10.00 до 12.00 часа, от „Ценна пластмаса София“ организират 

работилници за рециклиране на пластмаса. Там всеки може да научи как сам 

да я рециклира. 

 

Източник: Rodopi24.com 

 

Заглавие:  25 ентусиасти събраха 6 тона отпадъци в Шумнатица! 

 

Линк: https://rodopi24.blogspot.com/2022/04/25-6.html 

 

 
 

Текст: Жителите на кирковското село Шумнатица за пореден път показаха как се 

прави. Четири дни те чистиха родното си място. „Целта ни е да предизвикаме не 

само останалите български села, но и градовете към подобни инициативи“, 

посочиха за 24rodopi.com организаторите на инициативата по повод Деня на 

Земята. 

 

„Освежихме паметници, публични сгради, градинки, боядисахме дървените 

мотиви на мелницата, оградата на римския мост, проверихме я за здравина и я 

подсигурихме там, където се беше разхлабила, боядисахме дворчето около 

него, украсихме с цветя, освежихме оградата на гробищния парк и фасадата 

на религиозната сграда, измихме централната улицата, изчистихме я от треви и 

придошла мръсотия от топенето на снега. Събирахме пластмасови и други 

неразградими отпадъци от реката по цялата дължина на селото, попаднахме на 

какво ли не, от стари телевизори и всякакви малки уреди от домакинството до 

хладилници, врати на коли, брони, гуми, матраци и всякакви масивни предмети, 

захвърлени в реката“, посочиха ентусиастите. 

 

25 души събраха около 6 тона отпадъци. Далеч по-малко от миналата година, 

когато боклуците достигнаха 10 тона. 

 

Отличниците по чистота получиха и подкрепата на Община Кирково. С 

финансиране от администрацията се покриха разходите за материалите като 

чували, ръкавици, храна, дори тениски с лого на кампанията. 

„Надяваме се това почистване да стане традиция и с всяка година участие да 

вземат все повече и повече хора, като така даваме силен пример на най-

възрастните, които нямат навика да събират смет разделно отпадъци, но пък да 

https://rodopi24.blogspot.com/2022/04/25-6.html


изградят такъв, а също и се мотивират с открито сърце за по-светли дни, защото 

ние младите няма да позволим българското село да бъде забравено!“, 

категорични са в Шумнатица. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: И в Белово ще компостират, за да намалят депонирания отпадък 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/i-v-belovo-shte-kompostirat-za-da-

namalqt-deponiraniq-otpadak 

 

 
 
Текст: Белово е поредната община, в която ще се прилагат актуалните 

напоследък проекти за намаляване на депонираните отпадъци чрез разделно 

събиране и компостиране. От местната администрация съобщиха, че са 

бенефициент по програмата и са одобрени за финансиране в размер на 332 

560 лв. Продължителността на проекта е 18 месеца. Подробности за целите, кой 

може да участва и какви са очакваните резултати ще бъдат представени пред 

жителите на общината на 28 април от 11,00 ч. в заседателната зала на 

Общинската администрация. 

 

Припомняме, че наскоро проект със същите дейности спечели и Община 

Сърница, където дейностите вече се изпълняват. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Съставиха акт на голяма търговска верига за смесване на отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/oshte/sastaviha-akt-na-golyama-targovska-veriga-za-

smesvane-na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: При проверка на търговски обект в район "Младост" в столицата е съставен 

акт за установяване на административно нарушение на голяма хранителна 

верига. Нарушението, за което е санкционирано дружеството е смесване на 

биоотпадъци с битови отпадъци. Това съобщават от столичен инспекторат. 

Служителите на търговския обект са допуснали изхвърляне на чували с развалени 

плодове и зеленчуци в контейнерите за битови отпадъци, предназначени за общо 

ползване от гражданите, поясняват от инспектората. В обекта е констатирано 

наличие на изградена система за разделно събиране на отпадъците, но 

независимо от това е допуснато нарушението. 

 

https://stolica.bg/oshte/sastaviha-akt-na-golyama-targovska-veriga-za-smesvane-na-otpadatsi
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От началото на месец април при направените проверки в търговските обекти за 

установени подобни нарушения са съставени 14 акта и за маловажни случаи са 

наложени 15 глоби с фиш на място. Проверките се извършват в обекти на 

територията на Столична община, като се следи за начина, по който се събират 

отпадъците, как и къде се изхвърлят. При осъществявания контрол се дават и 

писмени предписания за спазване на изискванията на Наредбата за управление 

на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Столична община, поясняват инспекторите. 

  


