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Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: Еколози дават "Данон" на съд заради непълно отчитане на използваната 

пластмаса 

 

Линк: https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/758454 

 

 
 
Текст: Екологични организации са предприели съдебни действия срещу 

френската група за производство на хранителни стоки "Данон" (Danone), 

обвинявайки я, че не е отчела в достатъчна степен цялата пластмаса, използвана 

по време на производствените й цикли, съобщи Ройтерс. 

 

Компанията "Данон", най-големият производител на кисело мляко в света, е 

заявила в имейл до агенцията, че е "много изненадана от това обвинение, което 

твърдо отхвърляме". 

 

Делото, заведено днес в граждански съд в Париж, идва на фона на нарастващ 

брой неправителствени организации, които предприемат подобни действия 

срещу големи компании, като използват френски закон от 2017 г., установяващ 
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"задължение за грижа" по веригите за доставки, за да се избегне увреждане на 

човешките права и околната среда. 

 

За разлика от подобно дело, заведено срещу петролния гигант "ТоталЕнержи" 

(TotalEnergies) заради противоречив проект за тръбопровод в Африка, 

екологичната група "Сърфрайдър" (Surfrider) и нейните партньори "Клайънт Ърт" 

(Client Earth) и "Зиро Уейст Франс" (Zero Waste France), казват, че не искат да 

започнат наказателно производство срещу "Данон". 

 

"Искаме "Данон" да публикува отново своя задължителен доклад за задължение 

за грижа, както и конкретно да отчете употребата на пластмаса, включително и 

да представи конкретна стратегия за намаляването й", каза Антидиа Ситорес, 

говорителка на групата за защита на океаните "Сърфрайдър Фондейшън Юръп" 

(Surfrider Foundation Europe). 

 

Тя добави, че "Данон" досега не е отчитала в достатъчна степен цялата 

пластмаса, използвана по време на производствените си цикли - от селското 

стопанство до опаковането, и не е обявила пред обществеността как точно 

възнамерява да намали употребата ѝ. 

 

Предстои съдът да реши дали да започне дело или не срещу компанията. 

 

"Данон" отдавна е признат за пионер в управлението на риска за околната 

среда", а между 2018 г. и 2021 г. компанията е намалила употребата си на 

пластмаса с 12 на сто.  Групата е обявила като своя цел до 2025 г. всяка нейна 

опаковката да бъде годна за повторна употреба, или да бъде пригодена за 

рециклиране или компостиране, посочват от "Данон" в съобщението си до 

Ройтерс. 

 

През октомври френският производител се присъедини към други 

международни корпорации, включително швейцарската "Нестле" (Nestle), в 

призива им към световните лидери да затегнат правилата за бизнеса по 

отношение на въздействието му върху природата. 

 

Източник: Bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Опаковките на Amazon горят в Индия 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/a/35-bloomberg-world/114206-opakovkite-na-

amazon-goryat-v-indiya-chast-2 

 

 
 

Текст: Вилма Деви е дългогодишна жителка на района със имала здравословни 

проблеми през последните няколко години заради замърсяването от изгарянето 

на пластмаса. 
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"Ако пепел попадне в очите ви, трябва да я махнете. Ако не я махнете се втвърдява. 

Похарчих много пари заради очите си, но не се подобриха", казва тя. 

 

Заобиколени сме от хартиени фабрики тук, в град Музафарнагар. Навсякъде 

около нас се издигат се кълба от гъст черен дим от тези съоръжения. Не знаем 

със сигурност какво горят. Но експертите казват, че черният дим е само един от 

признаците, че се изгаря пластмаса. 

 

Рахул Кумар е активист в село в Музафарнагар. Той ръководи група от осем 

доброволци, които работят за повишаване на осведомеността за замърсяването 

на въздуха и водата, причинено от промишлеността и изгарянето на пластмаса. 

 

"През последните 5-7 години около 40-50 души са починали поради 

замърсяването. Починаха от рак, кожна инфекция и респираторни заболявания. 

От 40 до 50 души. Бяха много млади", казва той. 

 

Предполага се, че рециклирането ще намали замърсяването и ще даде на 

ценните материали втори живот. Но тук е трудно да се отрекат недостатъците на 

глобалната система за рециклиране. 

 

Етикетите разкриват от колко далеч идват отпадъците. Има пластмасови отпадъци 

от Nestle, Kirkland на Costco и Under Armour, всички изхвърлени от американски и 

канадски потребители на разстояние около 7000 мили. Въпреки това някои 

ръководители на хартиената индустрия в Музафарнагар казват, че пластмасата, 

която идва с рециклираната хартия, не е проблем. 

 

Панкаж Агарвал управлява фабрика за хартия и е председател на 

производителите на хартия за щата Утар Прадеш. 

 

"Това е внос. Може би от Канада или от САЩ. Това са смесени отпадъци, но няма 

голямо замърсяване. Можете да видите, че няма много пластмаса", казва той. 

 

Източник:  БНР 
 

Заглавие: Комисиите по екология и строителство на Г. Оряховица ще проверяват 

пластмасовите отпадъци, внос от Германия 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101761656/komisiite-po-ekologia-i-stroitelstvo-na-

g-orahovica-shte-proveravat-plastmasovite-otpadaci-vnos-ot-germania 
 

 
 

Текст: Общинският съвет в Горна Оряховица задължи ресорните си комисии по 

екология и строителство да направят проверка на място какви количества 

пластмасови отпадъци държи на лицензираната си площадка в покрайнините 

на града фирма производител на полиетиленови изделия и дали тези отпадъци, 

внос от Германия, са потенциална опасност на жителите на общината.  

 

Общинският съвет в Горна Оряховица ще обсъжда казуса със складираните 

край града пластмасови отпадъци 
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Не откриха нарушения при проверката на отпадъци край село Първомайци 

Извънредната сесия на Общинския съвет в Горна Оряховица тази вечер беше 

свикана след публикации в медиите за складирани на открито големи 

количества на открито пластмасови отпадъци в местността Бабенец в 

покрайнините на Горна Оряховица, до бившето градско сметище.   

 

Няма нарушения при съхранението на балите с отпадъци, налични са 2380 тона 

при разрешени 7500 тона, констатира при проверката си по сигнал миналата 

седмица Регионалната екологична инспекция и данните бяха отново изнесени от 

еколозите пред съветниците.   

 

"Не предвиждаме други количества да се складират на тази площадка, не 

очаквахме, че една трета от разрешената суровина ще създаде екологичен 

проблем на Горна Оряховица", заяви пред общинските съветници изпълнителният 

директор на компанията-собственик на отпадъците Мирослав Ангелов, като 

обеща, че от тази седмица ще започне извозването по 150 тона седмично от 

отпадъците за преработка в завода на "Мегапорт" във Велико Търново. По думите 

на бизнесмена всеки камион, докарал отпадъци на площадката, е деклариран 

в екоинспекцията.   

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Мобилни пунктове за опасни отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101761491/mobilni-punktove-za-opasni-otpadaci 

 

 
 

Текст: Мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

работят по график в Шумен, кварталите и населените места на територията на 

общината. В тях може да се предават безплатно лекарства с изтекъл срок на 

годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, 

бояджийски материали, празни опаковки, обозначени със символи за опасност, 

домакински препарати и химикали, киселини, разтворители, основи, мастила, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и 

акумулатори, препарати за растителна защита и борба с вредители, дървесина, 

която съдържа опасни вещества и други. 

 

Утре, 10 януари, вторник, в 9.00 часа пунктът за опасни битови отпадъци ще бъде 

в село Ветрище, в 10.30 часа в село Вехтово, в 13.00 часа в село Друмево и в 14.30 

часа в село Кладенец. Съоръжението ще бъде разположено пред кметствата на 

населените места. 

 

На 11 януари в 9.00 часа мобилният пункт ще е на площад „Тончо Жечев“ 

(Хорището) в кв. „Дивдядово“. След това, в 12.00 часа той ще бъде в село Мараш, 

а в 14.00 часа в село Салманово. 

 

На 12 януари събирането на опасни битови отпадъци ще започне в 9.00 часа в 

село Градище, в 11.30 часа в село Черенча, в 13.00 часа в село Средня, а в 14.30 
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часа в село Новосел, като пунктът ще е разположен пред кметствата на 

населените места. 

 

На 13 януари от 9.00 до 12.00 часа пунктът ще бъде на паркинга на магазин 

„Булмаг“ на бул. „Мадара“ в Шумен, а от 13.00 до 16.00 часа – на ул. „Преслав“ в 

района на Сити центъра. 

 

На 17 и 20 януари от 9.00 до 12.00 часа мобилното съоръжение за предаване на 

опасни отпадъци от домакинствата ще е на пл. „Възраждане“ в близост до НЧ 

„Добри Войников-1856“, а след това – от 13.00 до 16.00 часа ще бъде на паркинга 

зад сградата на Община Шумен. 

 

На 18 януари в 9.00 часа пунктът ще бъде паркиран на площада пред пощата в 

село Ивански. В 11.30 часа той ще бъде пред кметството на село Радко 

Димитриево, а в 14.30 часа ще е пред кметството на село Дибич. 

 

На 19 януари в 9.00 часа съоръжението ще бъде в село Струйно, в 11.00 часа в 

село Белокопитово, в 12.30 часа в село Панайот Волов и в 14.00 часа в село 

Лозево, като отново пунктът ще бъде пред кметствата на населените места. 

 

На 30 януари в 9.00 часа мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата 

ще е в кв. „Макак“, в 11.30 часа той ще бъде в кв. „Мътница“ и в 14.00 часа – в село 

Мадара. 

 

На 31 януари от 9.00 до 12.00 часа пунктът ще е в Шумен на паркинга на бул. 

„Симеон Велики“ в близост до Кооперативния пазар. 

 

Освен в мобилните пунктове, опасни битови отпадъци могат да се предават и в 

Общинския център за събиране и съхраняване на опасни отпадъци от 

домакинствата. Площадката се намира след кв. „Тракия“, в посока към изхода 

от Шумен, последната отбивка вляво. 

 

 

 

 


