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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №9 
2014 

09/09 Рекордни нива парникови газове в атмосферата през 
2013 г. отчита нов експертен доклад 

Безпрецедентен ръст в количеството въглероден двуокис в атмосферата за 2013 г., сочат нови 
данни в годишния доклад за парниковите газове на Световната метеорологична организация 
(СМО), цитирани от Би Би Си. Концентрацията на CO2 в атмосферата в периода между 2012 и 2013 
г. е нараснала с най-бързия темп от 30 години насам (от 1984 г.). 
 
Това доказва спешната нужда от сключване на глобален договор за климата, подчертават 
учените  от Световната метеорологична организация. В тази връзка министърът на енергетиката на 
Великобритания Ед Дейви напомня, че при подобно световно споразумение е възможно да 
липсват правно обвързващи задължения за намаляване на емисиите. Годишният доклад не 
измерва емисиите, отделени от комините на електроцентралите, а вместо това отчита колко от 
затоплените газове остават в атмосферата след сложните взаимодействия между въздуха, земята 
и океаните. 
 
Около половината от всички емисии са поети от моретата, дърветата и живите същества. Според 
документа през 2013 г. в световен мащаб средното количеството въглероден диоксид в 
атмосферата е достигнало 396 ppm и има ръст с почти 3 ppm в сравнение с предходната година. 
 
CO2 в атмосферата в момента е 142% от нивата през 1750 г., преди началото на индустриалната 
революция. Въпреки това средните глобални температури не са се повишили едновременно с 
увеличените нива на въглероден двуокис. Това се използва като отправна точка за тезата, че 
глобалното затопляне в момента е спряло. "Системата на климата не е линейна и не се движи 
само хоризонтално и напред. Не е задължително да се отразява в температурата и в атмосферата, 
но ако погледнете профила на температурата в океана, ще установите, че топлината всъщност 
отива в океаните", обяснява в тази връзка Оксана Тарасова, началник на отдела за изследвания на 
атмосферата на СМО. 
 
Експертите, подготвили доклада, правят предположение, че увеличението на парникови газове 
през 2013 г. се дължи не само на ръста в емисиите, но и на намаляване възможността на земната 
биосфера да поема въглероден двуокис. За последно способността на биосферата да абсорбира 
въглероден двуокис е намаляла през 1998 г., когато има масово изгаряне на биомаса в световен 
мащаб. В момента няма очевидни причини за този феномен, което според Тарасова, е още по-
тревожно, учените не могат да установят дали това е временен феномен или постоянна 
тенденция. 
 
"Възможно е биосферата да е достигнала своя лимит, но не можем да кажем със сигурност дали 
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това е така в момента," коментира още Тарасова. 
 
За първи път докладът включва данни за повишаване киселинността на моретата, причинени от 
въглеродния двуокис. Ежедневно океаните поемат около 4 кг парникови газове. Според учените 
сегашното равнище на окисляване е безпрецедентно за последните 300 милиона година. 
 
Това, което се случва в атмосферата и океаните в момента, доказва необходимостта от спешни и 
интензивни политически действия за справяне с проблема, заключва Мишел Жаро от екипа на 
СМО. "Имаме знанията и инструментите, за да се опитаме да овладеем ситуацията и да задържим 
повишаването на температурата в рамките на 2 градуса след индустриалната революция. Така ще 
дадем шанс за бъдеще и на нашите деца и внуци." 
 
Световните политически лидери ще се съберат в Ню Йорк на 23 септември 2014 г. на специална 
среща на върха начело с генералния секретар на ООН Бан Ки Мун. Надеждите са по време на 
разговорите да се даде тласък на дългогодишните преговори за ново международно 
споразумение за климатичните промени до края на 2015 г. 
 
От Дневник 
 

09/09 Трябва ти градски транспорт? Рециклирай! 

В китайската столица Пекин са инсталирани 34 нови машини, които дават възможност на всеки 
желаещ да получи телефонна карта с отстъпка или безплатна карта за градския транспорт, но само 
ако рециклира, съобщи pangeatoday.  
 

Устройствата приемат празни пластмасови бутилки, срещу което издават исканата карта на 
гражданите. Тези, които изберат отстъпката за карта за телефон, просто трябва да въведат номер в 
апаратите си или да сканират картите си и получават исканата отстъпка автоматично. Размерът 
на намаление съответства на стойността на бутилката, оставена да се рециклира. Машините са 
оборудвани със скенери за идентифициране на материала, от който са изработени използваните 
шишета.   
 

В момента в Пекин се рециклират 5000 т бутилки годишно. Очаква се обемът на рециклираните 
материали да се увеличи драстично, тъй като новите машини са разположени близо до основни 
туристически дестинации и транспортни възли, през които дневно минават десетки хиляди души.  
Използването на машините не е обвързано непременно с получаването на телефонна карта или 
карта за транспорта. 

От Дневник 
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11/09 Завод за отпадъци в Дания се превърна в градска 
забележителност 

Нов завод за отпадъци, който ще произвежда електричество и топлоенергия при изгарянето на 
сметта, се превърна в истинска забележителност за датския град Роскилде и околностите му.  
 
Заводът, който е по проект на датския архитект Ерик ван Егераат, беше открит на 2 септември 
2014г. от датския престолонаследник принц Фредерик. В него ще се преработват отпадъците от 
девет от най-близките до града общини, както и избрани материали от други държави. Сградата е 
забележителна не само с височината си, която е необичайна за целия регион, осеян с ниски 
постройки, но и с осветлението си, което предоставя на гражданите истинско светлинно шоу.  
 
Фасадата на сградата се състои от два слоя и е украсена с лазерно изрязани кръгли дупки, което 
позволява осветлението да се отразява във вътрешната й част и заедно с това да се 
разпространява навън. По няколко пъти на час искриците светлина постепенно се превръщат в 
голям пламък, който осветява цялата постройка. След това огънят угасва, а дупките по фасадата 
създават илюзията за сградата като осеяна с нагорещени въглени. 
 
Идеята на Ерик ван Едегаарт за нея е избрана с конкурс още през 2008 г. Той обяснява, че 
желанието му е било чрез светлинното шоу да придаде на сградата реално отражение на 
дейността й - производство на енергия.  
 
Роскилде е някогашен религиозен център и кралска столица на Дания до 1455 г. Катедралата на 
града, построена през 13 в., е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. 

От Дневник 

 

12/09 Около 5 тона отпадъци са събрали доброволци при 
годишното си почистване в Рила 

Приблизително 5 тона отпадъци са били събрани от доброволци в околностите на хижите 
Скакавица и Отовица в периода между 28 август – 04 септември. За това съобщават 
организаторите от "За Земята " като равносметка от приключилото седемнадесето по ред 
почистване на трудно-достъпни планински територии. 
 
Тази година почистването се проведе на териториятя на Национален парк Рила. 
 
"Почистването не е единствено акт на сваляне на дълбоко скрити или отлежали отпадъци от 
планинските била. То е акт на осъзнаване на отпечатъка, който имаме върху природната среда. 
Боклукът не се губи, когато го пуснем в кошчето за смет," казва Филка Секулова от "За Земята". 
Споделя още, че посланието на акцията им от "Боклукът в раницата", както беше досега, трябва 
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вероятно да се промени на "Без Боклук, Без Джип и Без АТВ в Рила", защото срещите на 
доброволците с незаконно преминали границата на парка джипове и АТВ-та са били 
обезпокояващо чести. 

За първа година доброволците са сортирали отпадъка и са го изпратили с коне надолу в 
равнините, за рециклиране. Изровени са били значителни залежи от пластмаси, бутилки, обувки и 
всякакъв вид табелки и метални принадлежности, затрупвани под масите пръст. 
 
"И тази година продължаваме да откриваме и елиминираме стари сметища в планината, които 
очакваме да не изникнат отново", разказва Кристиян Найденов от "За Земята". 

Над 100 души от цялата страна са се включили в акцията през 2014 г. Съществена подкрепа и 
съдействие са оказали и дирекцията на Национален парк Рила, хижа Скакавица и Община 
Дупница. 
 
В рамките на инициативата доброволците са провели среща с директора на "НП Рила", на която са 
били обсъдени и други проблеми на парка. Дискусията се е фокусирала върху свръхнатоварването 
на циркуса "Седемте рилски езера", в резултат от построяването на лифт х. Пионерска – х. Рилски 
езера. Участниците в акцията настояват за драстично намаляване на капацитета на лифта, чието 
функциониране, заедно с джиповете, представляват заплаха за крехката екосистема на циркуса. 

От Дневник 

 

12/09 Второто издание на "Стара хартия за нова книга" ще се 
проведе на 14 септември в София 

На 14 септември от 10.30 часа пред книжен център "Гринуич" на столичния бул. "Витоша" 37 за 
втори път ще се проведе детският празник "Стара хартия за нова книга". 
 
В навечерието на първия учебен ден под надслов "Почисти и прочети" децата ще могат да научат 
повече за рециклирането - как да пазят природата, да събират разделно отпадъците и 
междувременно сами да си изберат книжки. 
 
Всяко дете, което доведе възрастен придружител с 5 кг стара хартия за рециклиране, ще получи 
нова детска книга по избор и подаръци от организаторите и партньорите на празника. 
 
Събитието, организирано от ЕКОПАК България, книжен център "Гринуич" и Столична община, ще 
продължи през целия ден със забавления за малки и големи. 
 
На еко тематика ще е спектакълът на традиционния за "Гринуич" куклен театър, а Мистър Джими 
ще покаже магическото шоу. Ще има много интересни викторини с много награди. Освен това 
децата ще могат да гледат 3D филма "Повелителите на рециклирането", както и да играят играта 
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"Стани Екогерой!" в уникалния 3D Екобус на ЕКОПАК България. 
 
В екоработилница децата ще могат да си направят бижута, цветя и сувенири от отпадъци. В 
следобедните часове ще пеят детските вокални групи "Мики Маус" и "Врабчета". В музикалната 
програма са включени още много танци и игри. 

"Забавното лятно четене" ще обяви резултатите от тазгодишната си кампания и ще връчи награди 
в категориите "Най-четящото дете за 2014", "Най-четящ град", "Най-четящо училище", "Млад 
читател" и специалния приз "Най-активен читател" за детето, прочело най-много книги от 
началото на проекта. 
 
Началото на празника "Стара хартия за нова книга" беше поставено на 15 септември 2013 г. В 
инициативата тогава се включиха над 2500 деца, които предадоха общо 13 тона хартия за 
рециклиране и така спасиха от изсичане 169 дървета. 

От Дневник 

 

15/09 В Берлин отвори магазин за стоки без опаковки 

Днес в Берлин отвори врати първият магазин за стоки без опаковки. Това става в момент, когато 
рециклирането на отпадъците предизвиква все повече притеснения, предаде Франс прес, 
цитирана от БТА.  
 
Като се започне от мляното колумбийско кафе и се мине през сапуна с масло от шеа и се стигне до 
маслините, всичко в магазина "Без собствена опаковка" се предлага в насипно състояние. 
Клиентите идват със собствените си чанти, кутии и буркани, които след това се пълнят с мюсли, 
ориз или макаронени изделия. Действа и система от депозити за клиентите, които са дошли без 
собствени съдове. Всичко се тегли на касата. 
 
Тук можете дори да донесете собствена бутилка и да я напълните с бира или с червено вино. 
Искате водка? Тя е в голяма бутилка и всеки може да си купи чашка. Или повече. 
 
Същото важи и за продуктите за лична хигиена и перилните препарати. Специалният шампоан за 
мазна коса е в 10-литров бидон с кранче. Пастата за зъби се предлага на кръгчета. 
 
Този изискан, където очакваш да видиш някогашните бакали с престилки и молив зад ухото, се 
управлява от две млади германки на 24 и на 31 години, жертви на "свръхдози амбалаж". 
 
"Важно беше да действам и да намеря сама решение, вместо просто да се ядосвам за 
програмирания край на света", подчертава Милена Глимбовски, една от съоснователките. 
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Целта е да се насърчи своеобразна "превантивна екология", "прециклиране" вместо 
рециклирането на отпадъци, обяснява другата основателка на проекта Сара Волф. 
 
Годишно германците изхвърлят по 16 милиона тона отпадъци според министерството на околната 
среда. А три четвърти от отпадъците, намирани в морето, са пластмасови пликчета и други 
найлонови опаковки, запалки и четки за зъби, за които са необходими от 350 до 400 години, за да 
се разградят, според Световния фонд за дивата природа. 
 
"Нашето общество се занимава прекалено малко с проблема с пластмасите", посочва 
четирийсетгодишната Катрин Пузия, която планира "от време на време" да пазарува в този 
магазин от нов вид. 
 
Купих био патладжани, мислейки за околната среда, обяснява друга клиентка. Всеки от тях беше 
опакован поотделно в найлон. Къде е печалбата за екологията, ядосва се тя. 
 
Друго предимство на магазина без опаковки, което не бива да се пренебрегва: всичко се продава 
на килограм. Край на купуването на килограм брашно, за да направите веднъж годишно торта с 
круши или киш лорен. 
 
Тук нещата са много по-различни, отколкото в света на хипермаркетите с неоновите светлини, 
където бутате амортизирани колички с продукти в натрапени опаковки. 
 
"Освен екологичните проблеми, индустрията за хранителни продукти си играе с чувствата ни, за 
да ни накара да купуваме", обяснява Валентин Турм, автор на документален филм за 
прахосването на храни. 
"70 на сто от покупките ни са спонтанни решения, откъдето идва и значението на опаковката, 
която ще съдържа нещо успокоително или секси, за да ни подтикне да купуваме", продължава 
той. 
 
В Европа магазинът без опаковки все още прави първите си стъпки. В Бордо, във Франция, има 
подобен магазин за хранителни стоки. В Италия вече са се появили два магазина. В австрийската 
столица Виена също има само една подобна фирма. 
 
В Лондон обаче подобен опит се е провалил и магазинът е трябвало да пусне кепенците. 
 
В момента е трудно да си представим голям супермаркет без никакви опаковки. "Концепцията 
трябва да остане малък квартален магазин, който да задоволява всекидневните нужди, например 
"искам 150 грама царевица, за да направя пуканки", каза за АФП Мари Дьолапиер, която откри в 
началото на годината първия магазин без опаковки в Германия, в Кил. 

От Дневник 
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19/09 Река Струма замърсена край Перник от излята утайка 

Авария в шламохранилище "7-ми септември" в Перник замърси река Струма. Поради износване са 
се спукали тръби и във водата е изтекъла утайка. 

Повредата вече е отстранена, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в 
Перник. 

 "Гражданите могат да бъдат спокойни. По реката не тече мазут, няма измрели риби", заяви Огнян 
Борисов, директор на РИОСВ пред БНР. 

Взети са проби от реката и се очакват резултатите от тях. 

За замърсяването на реката са сигнализирали перничани на тел. 112. Хората твърдят, че цветът и 
видът на реката наподобявали утайниците в металургията. 

Mediapool 

 

19/09 Нов стандарт за търговските климатици в САЩ може да 
намали с над 60 млн. тона вредните емисии 

Ново правило за енергийна ефективност, постановено този четвъртък от Министерството на 
енергетиката в САЩ, въвежда нов стандарт за търговски климатици, с който Белият дом счита, че 
ще намали съществено потреблението на енергия в търговски и промишлени сгради. За това 
информира агенция "Ройтерс". 
 
Нововъведението може да намали въглеродните емисии с над 60 милиона тона и да спести 
повече енергия в сравнение с досегашните стандарти за ефективност, заявяват от Белия дом в 
съобщение до медиите. 
  
Новият стандарт е част от пакет мерки, обявени миналия петък, които според правителството, ще 
доведат до спад с почти 300 милиона тона на въглеродните емисии до 2030 г. и ще спестят на 
потребителите повече от 10 милиарда долара в сметките за ток. 
 
Министерството на енергетиката на САЩ обяви също така, че ще обучава ветерани да инсталират 
слънчеви панели във военните бази, а Министерството на земеделието смята да инвестира 68 
милиона долара в 540 проекта за развитие на възобновяемата енергия и енергийната ефективност 
в селските райони, към тях влизат и 240 проекти за соларни панели. 

От Дневник 
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26/09 Как Швеция ще стане първата страна без никакъв боклук 

От няколко десетилетия в Швеция се работи по програма за намаляване на боклука. Или поне на 
този, който стига до сметищата и остава там да гние като гигантска смрадлива пощенска картичка 
за бъдещите поколения. Програмата на скандинавците не е сложна и се основава най-вече на 
строгата йерархия в отношението им към отпадъка. 
 
На първо място се стараят да изхвърлят по-малко (тук, със своите 461 килограма на човек, 
шведите се справят съвсем малко по-добре от средното за Европа, което е около половин тон). 
 
След това идва рециклирането. Предпоследната възможност е нещо като старата българска 
поговорка сливи за смет, но в модерен вариант – енергия от боклук. 
 
И чак накрая стигат до услугите на сметището (ако се сетите за повторно приложение на порцелан, 
азбест или стъклен памук, моля обадете се на някой швед или шведка). 
 
Всичко това прави картинката ако не напълно, то почти напълно чиста, буквално и преносно. 
Участието на днешна Швеция в гигантската световна смрадлива картичка е точно 1% от 
произведения боклук, а 99% о техния отпадък се рециклира. 
 
Това безспорно постижение не стои непоклатимо на пиедестала на Великите зелени открития на 
човечеството – много критици и критички критикуват системата "енергия от боклук", в която чрез 
изгаряне на отпадъци се добива топлина за около 1 милион домакинства и електричество за 
приблизително 250 хиляди.Недостатъкът е очевиден – изгарянето не е точно най-чистата 
технология, предвид това, което отива в атмосферата. Но бунищата от своя страна също 
произвеждат огромни количества парникови газове – най-вече метан, замърсяват допълнително 
почвата чрез най-различни химични реакции. 
 
А и шведите отдавна са започнали да работят по усъвършенстване на процеса, така че да намалят 
до "съвсем малки" количествата на отделените вредни газове в 32-та завода за изгаряне на 
отпадъци, с които разполагат. 

Горичка 

 

29/09 "Въглеродна карта" показва големите замърсители и 
най-уязвимите държави по света 

Седмица след климатичната среща на високо равнище, организирана от ООН в Ню Йорк, 
климатичните промени отново са на дневен ред. Безпрецедентните граждански шествия, 
непосредствено преди събитието в понеделник, призоваха за бързи и ефективни мерки за 
овладяване покачването на температури, събраха по улиците на големи градове стотици хиляди 
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хора (само в Манхатън – 400 000 души) и показаха, че обществените очакванията са за сериозни 
глобални ангажименти за намаляване на парниковите газове. 
 
Нова интерактивна карта на въглеродните емисии, която британският "Гардиън" предлага онлайн, 
е особено актуална и полезна с днешна дата. Чрез анимация, изкривени мащаби, сенки и цветове, 
карта спомага читателят да добие представа за различните измерения и проблеми, свързани с 
климатичните промени на глобално равнище като причините и рисковете, които крият тези 
изменения. Картата е била изработена първоначално като приложение на Световната банка, но 
във връзка с климатичната среща беше актуализирана за "Гардиън". 
 
Освен стандартните граници и размери на държавите, картата има опцията да покаже – чрез 
цветове и мащаби, кои са най-сериозните замърсители с въглероден диоксид на международно 
ниво, кои държави и региони са най-уязвими и застрашени от последиците на глобалното 
затопляне, както и кои са вече засегнати от климатичните промени, как вредните емисии от 
отделните държави са се променяли във времето. 
 
Възможностите за нагледна информация, които "въглеродната карта" предлага за различните 
държави са разделени на секции: базова информация за съответната държава – като площ, 
население и брутен вътрешен продукт (БВП); отговорности – като количество отделяни 
въглеродни емисии от твърди горива; CO2 количество, което се очаква да се отдели до края на 
2013 г., както и историческа ретроспекция за страната; секция уязвимост съдържа карти с 
населението в риск, което вече е засегнaто от екстремни климатични проявления, народи, които 
са в близост до критични нива на океани и морета и бедността по региони. 

От Дневник 

 

29/09 Чили въведе данък за компаниите - източник на 
въглеродни емисии 

Президентът на Чили Мишел Бачелет обнародва нов закон за облагане с данък на компаниите - 
източници на емисии на въглероден диоксид, предаде Ройтерс. 
Подобен въглероден данък се въвежда за първи път от южноамериканска държава. 
Данъкът визира енергийния сектор, по-специално топлоелектрическите централи с мощност от 50 
мегавата. Тези предприятия ще трябва да плащат по 5 долара на тон въглероден диоксид. 
Топлоелектрически централи, захранвани с биомаса или по-малките централи ще бъдат 
освободени от данъка. 
Новият налог цели да накара производителите поетапно да преминат към чисти енергийни 
източници и така страната да намали емисиите си на парникови газове и да постигне целта си от 
намаляване на тези емисии с 20 процента през 2020 г. в сравнение с нивата от 2007 г. 
По-рано тази година Мексико наложи данък върху продажбата на някои фосилни горива въз 
основа на тяхното въглеродно съдържание, като сумата е 3 долара за тон въглероден диоксид. В 
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тази страна компаниите обаче мога да използват въглеродни кредити, за да намалят дължимите 
от тях суми, но подобно нещо не се предвижда в Чили. 

От Дневник 

 

15/09 Технологиите за третиране на опасни отпадъци са ни 
приоритет 

Разговор с г-жа Ралица Ангелова, Зам.-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг  

Г-жо Ангелова, бихте ли представили дейността на БалБок Инженеринг? 
БалБок Инженеринг е българска компания, която от създаването си работи в областта на 
управление и развитие на технологии за третиране на радиоактивни и опасни отпадъци. 
Дейността на компанията включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни 
изследвания, разработване на планове и програми, на нормативни актове, издателска и 
консултантска дейност. БалБок притежава и е оператор на две площадки за третиране на 
отпадъци и заедно с мрежата си от европейски партньори гарантира спазване на съвременните 
принципи за защита на околната среда. Предлагаме на производствените предприятия, на 
търговските фирми, на общинските и областните администрации услуги по събиране, 
транспортиране и последващо третиране на образуваните от тяхната дейност опасни отпадъци, 
унищожаване на бракувани партиди и неизползвани материали и решаване на дълго стояли 
проблеми, като например залежали и негодни пестициди. Услугите си извършваме в цялата 
страна, с наши товарни превозни средства. Имаме и специализиран екип, който извършва 
подготовка на отпадъците за транспортиране на място. Важно място в нашата дейност заема 
консултантската ни работа - разработването на планове и програми, различни видове проучвания, 
в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме. 
 
Разкажете за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. 
На територията на столицата от 2012 г. работи Система за разделно събиране и последващо 
третиране на опасни отпадъци от домакинствата, която е плод на съвместните усилия на Столична 
община и БалБок Инженеринг. Към Системата има център за приемане на обаждания от 
гражданите, който предоставя информация за идентифициране на опасните отпадъци в бита, за 
местата на разполагане на мобилните събирателни пунктове и приема заявки за събиране на 
опасните битови отпадъци от домовете. Опасните отпадъци се приемат безплатно за гражданите, 
а обаждането е на цената на един градски разговор. При приемането на отпадъците са осигурени 
опаковки за безопасно транспортиране. Регулярно се изпраща информация до медиите, която е 
достъпна и на интернет страниците на БалБок, Столична община и районните администрации. 
Интересът от страна на гражданите е постоянен, като обажданията към кол-центъра и 
предаванията на опасни отпадъци се увеличават всеки месец. Общото събрано количество скоро 
ще достигне 5 тона. През тази година направихме и две пилотни кампании – в Пловдив и Шумен. 
В Пловдив предстои и есенна кампания – на 23, 24 и 25 октомври.  
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В групата на опасните отпадъци, образувани в бита, които се събират по тази Система, попадат 
лаково-бояджийски материали, живак и живаксъдържащи прибори – термометри и др., 
препарати от битовата и строителната химия, както и пестициди, отрови и други препарати за 
борба с вредители, киселини, основи, фотографски материали и – старите лекарства. Опаковките 
им също. 
 
Бихте ли споделили какво Ви предстои в близък план?  
В най-близък план, в областта на управление на отпадъците, предстои влизане в сила от 01 януари 
2015 г. на пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани 
хлорфлуорвъглеводороди (HCFC). Тъй като всяко нарушение на забраната подлежи на санкция в 
съответствие с изискването на чл.34 и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, ние 
вече сме насочили усилия към осигуряване на удобна за нашите клиенти услуга по приемане и 
унищожаване на тези забранени вещества, сред които е и много популярният хладилен агент R22. 
Тази услуга вече е на разположение на фирмите, поддържащи хладилни и климатични 
инсталации, и на предприятията, които експлоатират такива системи. 

 

Ел Медиа Инфрабилд - Строители списание за инфраструктурно строителство, година VIII, брой 6, 2014 


