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Източник: Стандарт 
 

Заглавие: Kaufland е първият хипермаркет с торбичка за хляб за многократна 

употреба  

 

Линк: https://www.standartnews.com/biznes/kaufland-e-prviyat-khipermarket-s-

torbichka-za-khlyab-za-mnogokratna-upotreba-502188.html 
 

 
 

Текст: Зеленият ритейлър продължава да инвестира в опазването на околната 

среда 

От септември Kaufland ще предложи на своите милиони клиенти рециклируема 

торбичка за хляб за многократна употреба, изработена от 100% рециклирана 

пластмаса. Kaufland е първият хипермаркет, който въвежда на българския пазар 

екосъобразната торбичка за хляб. 

 

Торбичката е изработена от преработени пластмасови опаковки. Издръжлива е 

на натоварване до три килограма и е удобна за всекидневна употреба. Може да 

се пере и да се използва многократно. Това я прави по-екологична при 

многократна употреба и я превръща в отлична алтернатива на торбичките за хляб 

https://www.standartnews.com/biznes/kaufland-e-prviyat-khipermarket-s-torbichka-za-khlyab-za-mnogokratna-upotreba-502188.html
https://www.standartnews.com/biznes/kaufland-e-prviyat-khipermarket-s-torbichka-za-khlyab-za-mnogokratna-upotreba-502188.html


за еднократно ползване от пластмаса и хартия. За максимално улеснение на 

клиентите, тя ще се предлага в близост до Пекарната на Kaufland. 

 

Чрез пускането на продукта, Kaufland прави поредна стъпка към реализиране на 

целите си за борба с пластмасата за еднократна употреба. Като част от Schwarz 

Gruppe, компанията прилага стратегията RЕset Plastic. Компанията има 

дългосрочен ангажимент за нейното ограничаване, предотвратяване на 

използването й, повече рециклиране и по-устойчиви опаковки. 

 

В последните няколко години веригата започна активно въвеждане на продукти, 

насочени към намаляване на пластмасата в своите хипермаркети. От началото 

на 2020 г. Kaufland спря продажбата на пластмасови съдове и прибори за 

еднократна употреба и ги замени с техни устойчиви алтернативи, които могат да 

бъдат рециклирани или компостирани. Само от въвеждането на тази мярка, 

веригата пести 88 тона пластмаса годишно. Компанията не влага 

микропластмаса при производството на собствени козметични марки, 

санитарни и хигиенни марки продукти, както и перилни и почистващи препарати. 

Kaufland предлага насипни и продукти за многократна употреба, стоки от 

рециклирани материали, климатично неутрални продукти. В асортимента на 

веригата освен торбичка за многократна употреба за хляб, има и такава за 

плодове и зеленчуци, както и климатично неутрална* пазарска торба. 

 

*Климатично неутрален чрез сертифицирани проекти за опазване на климата. 

Повече информация на kaufland.bg/klimat 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Боклук се трупа по улиците на Единбург 

 

Стачката на боклукчиите в Единбург започна на 18 август 

 

Линк: https://fakti.bg/world/708216-bokluk-se-trupa-po-ulicite-na-edinburg- 

 

 
 

Текст: По улиците на шотландската столица Единбург се трупат миризливи 

купчини боклук заради продължаващата повече от седмица стачка на 

сметосъбиращите фирми. Здравните власти предупредиха, че има заплаха за 

общественото здраве, предаде Асошиейтед прес. 

 

В друга част на Обединеното кралство, в лондонския квартал Нюхам, заради 

спор около заплащането боклукчиите от вчера също прекъснаха за една 

седмица работа. Миналата седмица британците бяха предупредени да 

избягват десетки плажове, след като стана ясно, че след проливните дъждове има 

изливане на отпадни води в реки и в морето. 

 

Здравните власти в Шотландия предупредиха местната власт, че ако трупането 

на отпадъци продължи, това ще се превърне в риск за здравето на хората и ще 

се наложи да се предприеме обеззаразяване на замърсените обществени 



пространства. Стачката на боклукчиите в Единбург започна на 18 август и се 

планира да продължи до 30 август. Ако обаче спорът за заплащането не бъде 

уреден, възможни са още протестни действия. 

 

На фона на повишаването на цените и на инфлацията това лято в Обединеното 

кралство имаше поредица от стачки - заради протест на работещите в 

железопътния транспорт за няколко дни на практика той спря. В Глазгоу, най-

големия шотландски град, другия месец за няколко дни може да затворят 

начални училища и детски градини, ако, както са обявили, не отидат на работа 

общинските служители. 

 

Източник: НОВА 

 

Заглавие:  500 лв. награда: Издирват човек, хвърлил боклука си край Тутракан 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2022/08/29/381095/500-%D0%BB%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-

%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BB-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-

%D1%82%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD/ 

 

 
 

Текст: Кметът на града очаква достоверна информация по случая 

 

500 лева награда обяви кметът на Тутракан за информация за човека, изхвърлил 

боклук край път в района. В средата на миналата седмица купища строителни 

отпадъци, гуми и всякакви боклуци са били изхвърлени край така наречения 

„Дълбок път” в града. 

 

„Не смятам, че наградата е нещо нестандартно. Мисля, че е крайно време 

гражданското общество да се събуди и живущите в Тутракан да са 

непримирими към такива деяния. Досега никой не е дошъл. Искрено се надявам, 

че не са видели кой е изхвърлил отпадъците, а не, че някой някого прикрива”, 

коментира кметът д-р Димитър Стефанов. 

 

 


