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Източник: Investor.bg
Заглавие: Париж, Ню Йорк, Токио и други градове обещават да намалят отпадъците си
Едни от най-големите градове в света подписаха съвместна декларация с цел да
бъдат намалени с 50% до 2030 г. обемите на отпадъците, депонирани на смет
Линк: https://www.investor.bg/drugi/338/a/parij-niu-iork-tokio-i-drugi-gradove-obeshtavatda-namaliat-otpadycite-si-267278/

Текст: Двайсет и три градове и региони, обединяващи 150 милиона души население
в цял свят, се ангажираха днес да намалят обема на изгаряните или депонирани
отпадъци, които също са източник на парникови газови, предаде Франс прес, цитиран
от БТА.
Пет европейска града, осем в Съединените щати, както и Каталуния, Токио, Дубай,
Торонто, Ванкувър, Монреал, Сидни и Тел Авив, подписаха съвместна декларация с
цел да бъдат намалени с 50 на сто до 2030 година обемите на отпадъците,
депонирани на сметища или изгаряни, както и да увеличат със 70 процента дела на
преработката (рециклиране или компостиране) спрямо 2015 година. В същото време
те се ангажират да намалят с 15 процента обема на боклуците, произвеждани от
домакинствата.
Така всяка година ще се пестят 87 милиона тона отпадъци, които в противен случай
биха излъчвали парникови газове, според коалицията, наречена Си 40 (C40).
Изгаряните отпадъци произвеждат СО2, а изхвърляните на сметища - метан. В
момента годишното "производство" на общински отпадъци се оценява на около 2
милиарда тона.
Източник: Капитал
Заглавие: Световните океани се задушават от азиатска пластмаса
Над 80% от морското замърсяване с пластмасови отпадъци идват от Азия
Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2018/08/27/3300932_svetovnite_o
keani_se_zadushavat_ot_aziatska_plastmasa/
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Текст: Докато държави като Великобритания и Чили се опитват да забранят
използването на пластмасови продукти в редица сектори на икономиката, над 80% от
неконтролируемото замърсяване с пластмаси в световния океан произтича от Азия.
Държавите от Югоизточна Азия, които направиха сериозен икономически бум през
последните години, са сред най-големите виновници - поради остра липса на
политическа воля и технически капацитет, да не се борят с голямото количество
синтетични отпадъци, което произвеждат, пише Nikkei Asian Review. Изданието
отбелязва, че светът се нуждае от международно координирани мерки за контрол на
пластмасовите отпадъци, идващи в океаните от Азия.
Състоянието на световния океан
Пластмасовите отпадъци в световния океан се увеличават в момент, в който поголямата част от Западния свят предприема мерки да намали зависимостта си от
пластмасови продукти за еднократно ползване. В същото време технологиите за
безопасно изхвърляне и унищожаване на пластмасови отпадъци се използват все
повече и повече в Запада, но не са широко разпространени в Азия.
На световно ниво се изхвърлят над 13 млн. тона пластмаса в морската среда годишно,
като над 80% от нея произлизат от Азия, а щетите върху морската среда се оценяват
на над 13 млрд. долара.
Новините за пълни с найлонови пликчета китове, открити мъртви на някой плаж, се
превръщат във все по-зачестяващ медиен рефрен. В същото време фондация "Елън
Макартър" прогнозира, че до 2050 г. няма да е останала морска птица, която да не е
погълнала някаква форма на пластмаса през живота си. Същият доклад предвижда,
че до 2060 г. в световните океани ще плават повече пластмасови отпадъци отколкото
морски живот. Най-опасни за морския живот са 640 хил. тона синтетични рибарски
мрежи, изгубени или изхвърлени в океаните всяка година.
Големите замърсители
Според доклад на Океанската консерватория Индонезия, Китай, Филипините, Тайланд
и Виетнам изхвърлят повече абсолютно количество пластмасови отпадъци в световния
океан от всички останали замърсители, взети заедно. Това се дължи и на факта, че от
10-те най-замърсяващи реки в света 8 са в Азия.
Повишената консумация, която върви ръка за ръка с непрестанния икономически
възход в държавите - членки на АСЕАН, и Китай, бързо изпреварва ограничените и
некоординирани опити за справяне с произведените отпадъци. Асоциацията на
страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) наскоро обяви, че влиза в борбата с
пластмасовите отпадъци, като по този начин призна, че до този момент нищо не е
било свършено от държавните администрации в региона.
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Липса на капацитет
Отпадъците, произвеждани в тези държави, често няма къде да бъдат изхвърлени.
Обикновено се разчита на нискотехнологични опити за справяне с боклука на местна
основа. По консервативни сметки Тайланд не успява да се справи с над една трета
от 27-те млн. тона общи отпадъци годишно, голяма част от които са неразградими.
Честа гледка в страните от Югоизточна Азия са огромни бунища оставени под открито
небе, така че боклукът да бъде отнесен в океана от мусоните и честите свлачища.
Такива планини от боклук и пластмаса има и в непосредствена близост до "райски"
туристически кътчета като плажа Нгапали в Мианмар. Луксозните курорти в
Югоизточна Азия са едни от най-големите замърсители с пластмаса, но пък са
ключови за икономическия растеж на региона.
Според официалната статистика Индонезия използва над 10 млрд. найлонови
пликчета на година, докато Сингапур употребява над 2.2 млн пластмасови сламки
всеки ден. Друг проблем е, че световната технологична революция води до огромни
количества синтетични отпадъци, които много азиатски държави активно внасят с
надеждата доходоносно да ги оползотворят и рециклират. Всъщност тези купчини
тежка пластмаса често приключват в океана.
Пътят напред
Въпреки плашещите данни азиатските държави всъщност консумират по-малко
пластмаса от Запада на човек от населението. Важната разлика обаче е, че Западът
има политическия и технически капитал по-безопасно да изхвърля или рециклира
пластмасата. Огромното население на Индия от 1.3 млрд. души например, дори при
сравнително ниски нива на консумация на пластмаса на човек от населението, е
един от ненадминатите замърсители с пластмаса.
Светът се нуждае от проактивни политически споразумения спрямо борбата с
пластмасовите отпадъци в Азия, тъй като морските течения не познават политически
граници. В същото време понижението на зависимостта от пластмаса трябва да
върви ръка за ръка с инвестиция на сериозен капитал в преработващи станции и
модерни пещи за синтетични продукти.
Източник: Novini.bg
Заглавие: Депото край Горна Малина отново приема битови отпадъци
Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/497095
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Текст: След близо двуседмично прекъсване миналата седмица депото за битови
отпадъци край софийското село Горна Малина отново започна да допуска
камионите с боклук. Решението е временно, защото капацитетът на депото е
запълнен.
Днес работна група от двете засегнати от проблема общини - Горна Малина и Елин
Пелин заседава в търсене на решение. Основната тема на заседанието е цената на
услугата. Според еколога на община Горна Малина Стоянка Дончева цената трябва
да се актуализира, защото е недостатъчна за нормалната експлоатация на депото.
,,Разходите са по-големи, а и възникват пожари заради недостатъчното засипване с
пръст'', допълва тя пред БНР.
Заместник-кметът на община Елин Пелин Николай Савов твърди, че общината и в
момента плаща по-висока от необходимата цена, а искането е за почти двойно
увеличение. Той заявява, че предложението за увеличаване на цената включва
смущаващи цифри. Горна Малина иска всеки месец по 4 хиляди лева за косене и
снегопочистване и по 10 хиляди за засипване на депото с пръст. Савов обяснява, че
община Елин Пелин и в момента плаща за мониторинга и осигурява необходимата
пръст. Заместник-кметът смята, че няма повод за увеличаване на цената и няма да
допусне увеличаване на такса "смет" за жителите на Елин Пелин.
Предстои в района на депото да бъдат изградени инсталации за компостиране и
сепариране на отпадъците за близо 9 млн. лева по европейски проект. Така животът
на депото ще бъде удължен с минимум 15 години, а преливащите от боклуци
контейнери ще бъдат забравени.
Източник: Pik.bg
Заглавие: УЖАС! Пловдив затъна в боклуци, сметище се пръкна в центъра на града
Линк: https://pik.bg/%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news776543.html

Текст: Сметище се образува в центъра на Пловдив, пише трафикнюз. Причината е, че
на улица „Драган Манчов” вече няма контейнери за боклук. Въпреки промяната,
хората продължават да си остават торбите с отпадъци на същото място, където са
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били кофите и така чувал след чувал… вече има купчина. Оказа се, че контейнерите
не са преместени поради прищявка на Общината, а заради подписка на живеещите
в района, които не са искали точно под терасите да имат отпадъци. Контейнерите са
разпределени на кръстовището на улиците „Драган Цанков” и „Авксентий Велешки”
и „Филип Македонски”. Това обаче не е удобно на част от хората, които живеят в
района.
„Абсурдно е да ни оставят без контейнери за боклук и трябва да ходим чак до
„Авкеснтий Велишки”, за да си хвърляме боклука. Това не е удобно на никой и не са
питали всички в района”, заяви очевидка.
Въпреки въпросното неудобство, абсурдно е боклуците да бъдат изсипвани на
улицата. Независимо дали е от възпитанието, или просто „знак на протест”, действията
на пловдивчаните, живеещи в центъра на Пловдив е недопустимо.
Според директора на ОП „Чистота” Иван Стоянов те са действали спрямо подадена
жалба и събрана подписка, като контейнерите не са преместени на повече от 30
метра, което не би трябвало да представлява трудност на хората.
Междувременно кметът на район „Централен” Георги Стаменов заяви, че другата
причина е че е правен ремонт на тротоара и за да бъдат поставени контейнери трябва
да се обособи джоб, който допълнително ще стесни зоната за пешеходци. Районният
кмет заяви, че ще зачестят проверките в района и всички граждани, които си изхвърлят
боклука на улицата, а не в регламентираните за това места, могат да бъдат глобени
от служители на „Чистота”.
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