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Текст:  Опазването на околната среда е приоритет на много общества и 

държави в последните години. Високите нива на замърсяване на въздуха, почвите 

и водите карат човечеството да обръща все по-голямо внимание на проблема и 

да търси устойчиви решения за бъдещето. Лидл България е една от компаниите в 

България, които много активно работят по темата на оперативно ниво, 

прилагайки множество мерки в работата си за опазване на климата и 

биоразнообразието, както и за съхранение на ресурсите и екосистемите. В 

същото време компанията подкрепя и гражданския сектор в усилията му да 

допринесе за повишаване на информираността за проблемите, промяна на 

нагласи в местните общности, намаляване на замърсяването и опазване на 

видовете. 
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В рамките на петото юбилейно издание на най-голямата социално отговорна 

инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за по-добър живот“, компанията ще 

финансира 5 проекта от област „Околна среда“, които ще бъдат подкрепени с 

финансиране до 10 000 лева. Един от тях е проектът „Сливен рециклира“ на 

сдружение „Юнайтед Фючър“. Той цели да популяризира темата за 

рециклирането сред местните общности и да осигури възможност на жителите 

на града да рециклират редовно. Планирано е израждането на няколко 

атрактивни конструкции в града за събиране на отпадъци във формата на 

животни - напр. динозавър с име „Бутилкозавър“ и др. Целта е темата да бъде  

популяризирана и сред децата. Освен това, за да привлекат повече 

съмишленици в каузата, организаторите планират предоставянето на награда 

за участника, предал най-голямо количество отпадък на месечна база. 
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Текст:  През октомври тази година стартираха строителните дейности по 

техническата и биологичната рекултивация на старото сметище в Асеновград. 

Експлоатацията му е започнала преди повече от 30 години и е прекратена след 

построяването на новия Регионален център за обезвреждане на твърди битови 

отпадъци (РЦОТБО), чието изграждане е започнало през 2011 г. Депото е 

разположено на изхода на града в посока село Бянци. 

 

Строителните дейности на старото сметище сега ще обхващат техническа и 

биологична рекултивация. Предвидено е: почистване на хумус, храсти и дървета; 

изграждане на път за достъп; оформяне на тялото на отпадъците; построяване на 

съоръжения за улавяне на водите; реперна система за следене на 

деформациите на отпадъците; изграждане на газови кладенци за изпускане на 

формирания биогаз. Биологичната рекултивация включва комплекс от 

агротехнически мероприятия, като например, засаждане на подходящи 

растителни видове. 

 

Площта, която ще бъде обхваната от рекултивацията, е близо 48 декара. В тази 

връзка, кметът на Асеновград доктор Христо Грудев посочи, пред медии, че това 

се прави по изискване и в срокове, поставени от Европейския съюз (ЕС). "Когато 

завърши техническата и биологичната рекултивация на старото сметище, ще се 

вижда един масив, който ще бъде засаден с растителност - храсти, дървета и 

други. Под тях ще бъдат поставени съответните защитни мембрани и газови 

кладенци, които да улавят образуващия се от отпадъците биогаз. Знаем, че ако 

това не се прави е възможно да възникнат предпоставки за продължителни 

пожари. Рекултивацията на старото сметище се извършва във връзка с 

подобряване на екологичната обстановка в нашия край. Ако сметищата в 
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общините не бъдат рекултивирани държавата ще търпи санкции от ЕС", каза в 

заключение доктор Грудев. 
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Текст: Около 3 000 ученици от 7 хасковски училища събраха над 1.8 тона 

рециклируеми отпадъци от опаковки и взеха участие в проведените 174 еко-

урока в рамките на второто издание на кампанията за мотивиране на 

разделното събиране и рециклиране „Екошампиони“. Кампанията има за цел 

да ангажира учениците и техните семейства да събират отпадъците разделно, 

съобщават от общината. 

 

Събраните пластмасови бутилки и кенчета няма да отидат в депо или в 

природата, за да се разлагат стотици години. Те ще бъдат рециклирани и от тях 

ще се произведат нови опаковки, продукти, дрехи и обувки. 

 

Екошампион е ОУ „Шандор Петьофи“ с предадени 600,46 кг. В училището учат 

315 ученици, което прави по 1,91 кг/ученик. Проведените уроци по темата там са 

28. 

 

На второ място е СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Там децата са събрали общо 

600 кг. отпадъци, което е по 1,02 кг/ученик. Проведените еко-уроци в рамките на 

тази кампания са 27, а в училището участ 587 деца. 

 

Третото място в надпреварата е за ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Събрани са 

300 кг. рециклируеми отпадъци. Проведени са 60 урока. В класирането на 

кампанията следват ОУ „Христо Ботев“, СУ „Стефан Караджа“, ПГДС „Цар Иван 

Асен II“, ПГЛП „Райна Княгиня“. 

 

Първите в класирането ще получат голямата награда на инициативата – „Зона за 

еко-междучасие“, оборудвана с места за сядане и почивка, малка библиотека 

с книги, настолни игри, масичка и информационно табло. Зоната ще бъде 

модулна, така че да може да се постави на най-подходящото за целта място, 

избрано от училището. 
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