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Източник: Капитал 
 

Заглавие:  Световните компании изостават от целите за ограничаване на 

пластмасовите отпадъци 

 

Coca-Cola, PepsiCo и Walmart са сред тези, употребяващи все повече нова 

пластмаса 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/11/03/4410747_svetovni

te_kompanii_izostavat_kum_celite_za/ 

 

 
 

Текст:  Ангажиментът на глобалните корпорации до 2025 г. да използват само 

рециклируеми пластмасови опаковки или такива за многократна употреба едва 

ли ще бъде изпълнен, предупреждава нов доклад Ellen MacArthur Foundation и 

програмата на ООН за околната среда. Нещо повече, компании като Coca-

Cola, PepsiCo и Walmart употребяват все повече новопроизведена пластмаса 

през последните години, показва проучването. За да постигнат целта след 3 

години 26% от използваната пластмаса да е рециклирана, компаниите ще 

трябва да напреднат с "експоненциални" темпове, което изглежда невъзможно, 
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след като употребата на нерециклираната миналата година отново се е 

покачила до нивата от 2018 г. 

 

Всеки българин изхвърля 26 кг храна годишно от домакинството си (графики) 

ЕС залага по-амбициозни цели за водата и въздуха, за България те ще са 

проблем 

 

Общият напредък към повече рециклирана пластмаса напълно се обезсмисля 

от ръста на използваната нова пластмаса в опаковките, казва Сандер Дефрут от 

фондация Ellen MacArthur, цитиран от Financial Times. Сред най-големите 

потребители на пластмасови опаковки, участващи в инициативата на 

фондацията, PepsiCo увеличава употребата с 4.5% през 2021 г. спрямо 

предходната година, а Walmart - с 3.4% за същия период. При най-големия 

производител на безалкохолни напитки Coca-Cola новата пластмаса е 

нараснала с 3.5% спрямо 2019 г. Някои групи като Unilever, Danone и Nestlé обаче 

отчитат напредък. 

 

От 2018 г. близо 60% от марките и търговците на дребно са намалили употребата 

си на нова пластмаса. Според Дефрут обаче малка част от компаниите 

"изкривяват средната стойност". Увеличението при някои от най-големите 

потребители на пластмасови опаковки води до общ ръст от 2.5% и изтрива 

спадовете от 2019 и 2020 г. Организацията призовава за повече регулация, по-

добра инфраструктура за рециклиране и по-големи инвестиции в повторна 

употреба, за да се ускори напредъкът. 

 

Компаниите също така се стремят до 2025 г. 100% от техните опаковки да са за 

многократна употреба, рециклируеми или пригодени за компостиране, но 

според фондацията тази цел също е непостижима за повечето бизнеси, които 

са поели ангажимента. 

 

Coca-Cola - спонсор на Конференцията за климата 

 

На фона на тези данни Coca-Cola предизвика противоречия с желанието си да 

бъде спонсор на Климатичната конференция COP27, която ще се проведе този 

месец в Египет. Изборът на компанията беше посрещнат с недоволство от 

екоактивисти, които смятат, че това е стратегия на един от най-големите 

замърсители с пластмаса в света да изчисти името си. Напоследък 

производителят на напитки среща натиск да рециклира повече и от страна на 

инвеститора активист Engine №1. Въпреки това за периода 2019-2021 г. общо 

използваната от Coca-Cola пластмаса се е увеличила с 8.1% до 3.2 млн. тона. 

Компанията заявява, че остава фокусирана върху постигане на целите, 

включително да направи 100% от своите опаковки рециклируеми в световен 

мащаб до 2025 г., като числото към момента е 90%. Coca-Cola също така се 

стреми за същия период да намали употребата на нова пластмаса с една пета. 

 

Източник: 24 Часа 

 

Заглавие: Старозагорското депо за отпадъци гори втори ден 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13006343 
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Текст:  Втори ден гори регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. През 

цялата вечер продължи насипването с пръст на горящите отпадъци в опити да 

бъде загасен пожарът. Той се разпростира на площ от 40 декара. 

 

Пушек се носи към близките населени места. От регионалната инспекция 

извършват измервания на въздуха, като препоръчаха на живеещите в най-

близките населени места до пожара да затворят добре прозорците си. 

 

Втори ден гори регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. През цялата 

вечер продължи насипването с пръст на горящите отпадъци в опити да бъде 

загасен пожарът. Той се разпростира на площ от 40 декара. 

 

Пушек се носи към близките населени места. От регионалната инспекция 

извършват измервания на въздуха, като препоръчаха на живеещите в най-

близките населени места до пожара да затворят добре прозорците си, пише 

NOVA. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Днес и утре в Стара Загора събират опасни битови отпадъци 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/355876-dnes-i-utre-v-stara-zagora-

sabirat-opasni-bitovi-otpadatsi 

 

 
 

Текст:  За пета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок 

Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата. Това съобщиха от пресцентъра на местната 

администрация. Жителите ще имат възможността да занесат опасните битови 

отпадъци днес и утре в мобилни пунктове. 

 

Днес от 10:00 до 16:00 часа пунктът ще бъде разположен на паркинга на парк 

„Зелен клин“, а утре, 8 ноември, със същото работно време пунктът ще бъде 

разположен на паркинга на парк „Артилерийски“. 

 

В мобилните пунктове могат да се предават лекарства с изтекъл срок на годност; 

живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и 

бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, 

пяна, силикон и др.; домакински препарати/битова химия; фотографски 

материали; киселини/основи; мастила; празни опаковки, обозначени със 

символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. 

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са 

изобразени на опаковките им. 
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Събирането им е част от реализация на ангажимента, който общината има в 

изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на 

политиката за насърчаване на устойчивото развитие. 

 

В кампанията, състояла се през ноември м.г. в Стара Загора, са събрани близо 

180 килограма опасни битови отпадъци.  Извън периодите на провеждане на 

кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават 

събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект 

„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището 

на с. Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за 

рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в 

специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за 

здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани 

фирми за тяхното крайно обезвреждане. 

 


