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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Според световни неправителствени организации Новата Еврокомисия отстъпва от 
досегашните екополитики 

 

Линк: http://www.mediapool.bg/novata-evrokomisiya-otstapva-ot-dosegashnite-ekopolitiki-
news224869.html  

  

Текст: Обявеният миналата седмица проект на състава на новата Европейска комисия показва, че 
опазването и възстановяването околната среда не само няма да са нейни приоритети, но има опасност и 

да се отстъпи от вече поети ангажименти и политики. Това се посочва в отворено писмо до 
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в което обединението на световни 
екоорганизации Green10 изрази сериозните си опасения от посоката, по която поема ЕС след обявяването 
на състава на новата комисия. 
Според коалицията, структурата на новата Еврокомисия, писмата за определяне на ресора и изборът на 
комисари показват сериозно омаловажаване на дългогодишните усилия, положени за опазването на 
околната среда. Според организациите, по този начин Европейският съюз отстъпва от задълженията си за 
устойчиво развитие, ефективно използване на природните ресурси, подобряване на качеството на 
въздуха, опазване на биологичното разнообразие и предприемането на действия за справяне с 
климатичните промени. 
Green10 смята, че прехвърлянето на задълженията на комисаря по околната среда в споделен ресор с 
друга позиция, която изисква сериозни усилия, показва, че проблемите на околната среда минават на 
заден план в политическите приоритети. Този извод е подсилен и от практическата липса на задължения 
за опазване на околната среда в работата на заместник-председателите на ЕК, пише в писмото. 
Мандатът на Комисаря по околна среда и морско дело и рибарство изглежда изцяло концентриран върху 
дерегулацията и предполага ревизия на всички големи инициативи, които се прилагат в момента. Никъде 
не е спомената необходимостта да се постигнат каквито и да е европейски цели, както и да се 
предприемат нови инициативи. 
Включването в мандата на комисаря препоръки за промяна на природозащитното законодателство на ЕС, 
преди да са ясни резултатите от случващата се в момента проверка на годността това законодателство, 
намеква за решение на високо равнище да се отслаби защитата на биологичното разнообразие в ЕС, 
смятат организациите. Според тях, това е още по-притеснително, предвид че комисарят Кармену Вела от 
Малта, в чието портфолио влиза околната среда, идва от страна, чието правителство е подложено на 
сериозни критики заради неприлагането на законодателството за защита на птиците, посочват 
организациите. 
Сливането на климатичния и енергийния ресор и поставянето на техния комисар под шапката на 
заместник-председателя и комисар по енергетика на ЕК, може да означава, че справянето с климатичните 
промени се смята за подчинено на съображенията на енергийния пазар, притесняват се 
екоорганизациите. Те посочват още, че избраният комисар по климата и енергетиката - испанецът Мигел 
Ариас Канете, е с добре известни връзки с нефтената индустрия и това повдига въпроси за конфликт на 
интереси. 
Прехвърлянето на отговорността за отношенията с Европейската агенция по химикалите, чиято работа е 
да предпазва гражданите на ЕС от вредни химикали, от Генерална дирекция „Околна среда“ в Генерална 
дирекция “Предприятия и промишленост“ показва ясна склонност към приоритизиране на бизнес 

http://www.mediapool.bg/novata-evrokomisiya-otstapva-ot-dosegashnite-ekopolitiki-news224869.html
http://www.mediapool.bg/novata-evrokomisiya-otstapva-ot-dosegashnite-ekopolitiki-news224869.html
http://awsassets.panda.org/downloads/14_089_g10_open__letter_to_president_elect_juncker_september_2014.pdf
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интересите над опазването на човешкото здраве и околната среда и е в противоречие с целите на 
регламента REACH, продължават с аргументите си природозащитниците. 
Фактът, че устойчивото развитие, ефективното използване на ресурси и зелената икономика не са 
покрити на ниво заместник-председател предполага, че Комисията ще работи с остарялата парадигма на 
икономически растеж, която облагодетелства индустрията и работните места на миналото, за сметка на 
тези на бъдещето, и е откъсната от ограниченията на реалния свят, притесняват се те. 
Обещанието на новия председател на Комисията Жан-Клод Юнкер да не допуска законодателни 
инициативи, които не отговарят на приоритетите му, заедно с практическата липса на екологични 
приоритети, внушава де факто спиране на работата по европейските екологични политики, пишат още от 
Green10. 

 

Източник: shumen.topnovini.bg 

Заглавие: Наказателни постановления за 20 500 лв. е издала РИОСВ-Шумен през август 

 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/540200  

  

Текст: 137 проверки в 133 обекта са извършили експерти на Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) в Шумен през август. В резултат са издадени пет наказателни постановления на обща 
стойност 20 500 лв. и осем акта. 
На фирма „Ново стъкло” ЕАД - Нови пазар е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за 
неспазване на условия от Комплексното разрешително (КР), издадено на дружеството. При проверката са 
констатирани превишение на разрешеното количество образувани отпадъци, смесване на опасни с други 
отпадъци и неспазване на емисионните ограничения на замърсяващи вещества в заустваните в градската 
канализация на Нови пазар отпадъчни води. 
Сред актуваните фирми са отново “Ново стъкло” ЕАД - Нови пазар - за това, че в качеството си на оператор 
на действаща инсталация не изпълнява условия в Комплексното разрешително, “Йоми” ЕООД - Велики 
Преслав - за това, че дружеството не е водило документация за една климатична система и не е 
поддържало досиета на две хладилни системи, “Агрозаран” ЕООД - с. Конево, общ. Върбица - за 
нарушение на заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG 
0002029 “Котленска планина” за опазване на дивите птици, като е разорало поземлен имот, попадащ в 
зоната, ЕТ “Агросъвет - Теодора Железова” - Шумен - за това, че не е представила документи, изискани и с 
констативен протокол. 
През месеца е извършена проверки и по изпълнение на условията в КР на оператора на “Регионално депо 
за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, 
Венец, Нови пазар”-Шумен. 
При инспекциите на фирми, занимаващи се с опаковки и автосервизи, генератори на отработени масла не 
са констатирани нарушения на наредбите за опаковки и отпадъци от опаковки и за отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти. 
След сигнал е проверен за замърсяване микроязовир в с. Осмар, общ. Велики Преслав, но не е 
констатирано заустване на отпадъчни води от пункт за дестилация на високоалкохолни напитки. 
Установено е, че е неоснователен и сигналът за неприятна миризма в резултат на работата на пещите към 

http://shumen.topnovini.bg/node/540200
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предприятие за производство на варови продукти, разположено в с. Троица, общ. Велики Преслав, 
собственост на „СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД - Бургас. 
Експерти на РИОСВ-Шумен са спасили през август седем птици - по три от видовете “Бял щъркел” и 
“Керкенез” и един “Гларус”. Те са изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани”-
Стара Загора. 

 

 

Източник: dobrich.topnovini.bg 

Заглавие: Решават за продажбата за скрап на тролейбусите в Добрич 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/540207  

  

Текст: Решение за продажбата на парцели, сгради и недвижими имоти и тролейбуси предстои да вземе 
днес Общинският съвет в Добрич. 
Според направената оценка, дружеството притежава земя и сгради на обща стойност 1 141 809 лв. 
Транспортните средства са оценени на 83 684 лева, като сред тях има 23 тролейбуси, като вторични 
суровини. 
Предложението на управителя е да се продадат чрез търг с тайно наддаване два поземлени имота. 
Единият е с площ 10 000 кв.м и предложена начална тръжна цена 293 120 лева, а другият е с площ 5 296 
кв.м и стартова цена на търга от 155 240 лева. 
Очаква се днес Общинският съвет да даде съгласие за продажба на търг на две токоизправителни 
станции - - ТИС „Гара юг” с дворно място 1110 м² и едноетажна масивна сграда с площ 240 м² при начална 
тръжна цена от 123 100 лв. и ТИС „Дочо Михайлов” с дворно място 920 м²  и едноетажна масивна сграда с 
площ 244 м²  при цена от 115 810 лв. 
Предложената докладна записка предвижда Общинският съвет да разреши продажбата на 23 
тролейбуса, които са оценени като вторични суровини и определената обща начална цена е 75 700 лева. 
Тролеите в областния град не се движат от 1 юли заради  тежкото финансово състояние на 
предприятието. Общинският съвет  вече реши контактната тролейбусна мрежа в града, която надхвърля 
41 километра, да бъде продадена на публичен търг при начална цена 1 200 000 лева. 
 
  

Източник: autoplanet1.com 

Заглавие: 825 евро срещу лека кола за скрап в Русия 
 

Линк: http://autoplanet1.com/novina/22877-825-evro-sreshtu-leka-kola-za-skrap-v-rusiya                                                                                                                                      

  

http://dobrich.topnovini.bg/node/540207
http://autoplanet1.com/novina/22877-825-evro-sreshtu-leka-kola-za-skrap-v-rusiya
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Текст: Русия отново въвежда бонусите за даване на стари коли за скрап в отговор на напрегната 
ситуация на руския автомобилен пазар, предаде ДПА. 
В периода от септември до края на 2014 година, който продаде за скрап лек автомобил, при покупката на 
нов, руско производство, ще получава бонус от 40 000 рубли (около 825 евро).Това заяви министърът на 
промишлеността и търговията Денис Мантуров. 
За транспортни автомобили могат да бъдат получени до 350 000 рубли. Руското правителство се надява 
чрез схемата да насърчи закупуването на над 170 000 нови автомобила и отделя за програмата общо 10 
млрд. рубли (207 млн. евро) Русия въведе подобна схема и през 2010 година. 

 

Източник: 19min.bg 

Заглавие: Стара хартия за нова книга събра 11 тона хартия за рециклиране 

Линк: http://19min.bg/news/4/56312.html                                                                                                                                   

  

Текст: На 14 септември 2014 г. пред книжен център „Гринуич“ на столичния бул. „Витоша“ 37 за втора 
поредна година се проведе детският празник „Стара хартия за нова книга“. Всяко дете, което с възрастен 
придружител донесе поне 5 кг стара хартия за рециклиране, получи нова детска книжка по избор. 
Инициативата, която се превръща в традиция, цели да покаже на децата как да пазят природата, защо е 
важно отпадъците да се събират разделно, както и да стимулира интереса им към книгите и четенето. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова е патрон на събитието, а като представител на общината лично 
дойде заместник-кметът на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция 
на зависимости“ Тодор Чобанов, който също донесе хартия за рециклиране, за да допринесе за каузата. 
Въпреки лошото време и дъжда, кампанията продължи успешно с 11 тона предадена хартия и 1692 
раздадени книги. Заедно с родителите си, някои деца предадоха над 30 кг стара хартия за рециклиране. 
Благодарение на всички, които се включиха в детския празник „Стара хартия за нова книга“ 143 дървета 
са спасени от изсичане.  
Макар че времето навън беше мрачно, настроението през деня беше слънчево и празнично - децата се 
забавляваха с куклен театър на еко тематика и правеха бижута и сувенири в специална еко работилница. 
Пред книжен център „Гринуич“ се проведе и куиз с въпроси и много награди, а малчуганите научиха защо 
е важно рециклирането и много любопитни факти от света на книгите. Част от програмата беше и 
магическото шоу на мистър Джими „Вълшебните контейнери на ЕКОПАК“.  През целия ден децата имаха 
възможност да гледат 3D филма „Повелителите на рециклирането“, както и да играят на играта „Стани 
Екогерой!“ в уникалния 3D Екобус на ЕКОПАК България. 
Под надслов „Почисти и прочети“ децата се забавляваха през целия ден, участваха в много игри и 
викторини, танцуваха и получиха много подаръци и награди от организаторите и партньорите. 
 Главният редактор на сайта Az-deteto.bg г-жа Мария Дуковска обяви резултатите от тазгодишната 
кампания на „Забавното лятно четене“ и приветства посланици на четенето, които връчиха награди в 
категориите „Най-четящото дете“, „Най-активен читател на Забавното лятно четене“, „Най-активен млад 
читател“, „Най-четящият град“, „Най-четящото училище“ и в тазгодишния Литературен конкурс. Самоков 
грабна приза „Най-четящ град“, а най-четящото училище е СОУ „Христо Ботев“ от град Русе. 11 годишната 
Теодора Станоева спечели в категорията „Най-четящо дете“, а в литературния конкурс най-добри се 
оказаха Божидар Алексиев, Петър Иванов, Йоан Маринов и Мина Бонева. 

http://19min.bg/news/4/56312.html
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Малчуганите от детска вокална група „Мики Маус“ се погрижиха за настроението на присъстващите с 
песни и хореография, а ЕКОПАК България забавляваха децата с безспирни танци и музикални игри. 
Финалът на събитието достойно постави вокална театрална формация „Врабчета“ при столичен Център за 
работа с деца. Те пяха и танцуваха с младите читатели-еколози и така закриха второто издание на „Стара 
хартия за нова книга“ по незабравим начин.  
Инициатори на събитието са ЕКОПАК България, книжен център „Гринуич“ и Столична община, партньори 
са издателство „Ентусиаст“, „Книгомания“ и кампанията „Забавното лятно четене“, а книги и награди за 
децата бяха предоставени от „Бард“, „Хермес“ и „Албо Груп“. Официален медиен партньор е телевизия 
БНТ. За да се случи събитието заслуга имат и издателствата „Фют“, „Кралица Маб“, „Фабрика за книги“, 
„Златното пате“, „Труд“, „Милениум“, „Прес“ и „Мотовете“, които също предоставиха свои книги, с които 
да зарадваме всички малки любители на рециклирането. 
 

 

Източник: plamsi.net 

Заглавие: Конференция на Региони за рециклиране в София 

 
Линк: http://plamsi.net/?p=1587 

  

Текст: Региони за рециклиране помагат да се даде отговор на много въпроси от областта на 
събираемостта и рециклирането на конференция в София, организирана от Столична община. 

 Как може да се оптимизира разделното събиране, по-специално за специфични фракции като 
био-отпадъци или отпадъци от електрическо и електронно оборудване? 

 Кои икономически, технически или правни инструменти са най-ефективни за повишаване на 
събираемостта и рециклирането в проценти? 

 Как може успешно да се разпространява посланието Ви сред гражданите? 
Региони за рециклиране помагат да се даде отговор на тези въпроси на конгреса в София, организиран от 
Столична община. 
 Конференцията ще се проведе на 23 октомври в София и вече можете да се регистрирате за събитието. 
 За регистрация кликни ТУК ! 
 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Събират разделно отпадъци в Благоевград 

 

Линк:  http://www.standartnews.com/regionalni/sabirat_razdelno_otpadatsi_v_blagoevgrad-253998.html  

http://plamsi.net/?p=1587
http://www.regions4recycling.eu/News-and-events/events/Final-conference-2014
http://www.standartnews.com/regionalni/sabirat_razdelno_otpadatsi_v_blagoevgrad-253998.html
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Текст: Провеждат образователна кампания сред населението за ползата от новата система 
Благоевград. Община Благоевград и „Екобулпак" АД въведоха система за разделно събиране и 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Новият проект е поредно усилие на общинското ръководство 
за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Дружеството вече обслужва два типа контейнери: 
жълти - за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал, и зелени - за стъклени опаковки. Те са 
поставени до съдовете за битови отпадъци, което улеснява както гражданите, така и водачите на 
специализираните автомобили, които извозват отпадъците. От обслужващата фирма апелират да не се 
смесват различните видове отпадъци, тъй като контейнерите се обслужват с различна техника. 
В Благоевград и селата Покровник, Бело поле и Рилци са разположени общо 200 жълти и 200 зелени 
контейнера. След транспортирането на отпадъците те се сортират на специализирана сепарираща 
инсталация и се предават за рециклиране. За повече яснота на новата система се организира за 
населението информационно-образователна кампания за ползите от разделното събиране и 
рециклирането на отпадъци. След началото на учебната година за учениците от всички възрасти са 
предвидени разнообразни и забавни дейности с образователна цел. 
Община Благоевград призовава гражданите да използват контейнерите за разделно събиране по 
предназначение 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Кампания за събиране на непотребни електроуреди започва във В. Търново 

 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1325552  

  

Текст: Кампания за предаване и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване стартира Община В. Търново, съвместно с частна фирма. На 27 септември, събота, от 9,00 до 
14,00 ч. в старата столица ще бъдат отворени пунктове, където гражданите могат да оставят непотребни 
или неработещи хладилници, печки, перални и др.  
На паркинга пред пазара в кв. „Бузлуджа” и на обръщалото на автобусите в кв. „Картала” ще бъдат 
поставени контейнери, в които хората могат да оставят излязлото от употреба оборудване. 
Кампанията има за цел да осигури възможност за предаване на непотребни електрически и електронни 
уреди. Събирането им по този регламентиран начин предпазва града и околностите от замърсяване.  
Предаването на лицензирана компания дава възможност за почти пълното рециклиране на уреда и 
превръщането му в полезни суровини за индустрията. 
Община Велико Търново е сред малкото в България, които притежават екологичен сертификат ISO 14001. 
В изпълнение на неговите стандарти събира и предава електрическо и електронно оборудване на фирма, 
която да го рециклира. По този начин общинска администрация реализира политиката си за поведение, 
щадящо околната среда и даваща възможност за устойчиво развитие. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1325552
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Източник: profit.bg 

Заглавие: Край на кръглите пластмасови бутилки за вода  

 

Линк: http://profit.bg/news/Kraj-na-kruglite-plastmasovi-butilki-za-voda/nid-128430.html  

  

Текст: Дизайнерите Джеси Лийурти и Джонатан Бирт създадоха идеалната бутилка за днешните заети 
хора – тя е за многократна употреба и е напълно плоска. Формата й е много по-подходяща за дамска 
чанта, раница и чанта за документи от кръглите бутилки. 
Нарича се Memobottle и може да се мие в миялна машина. 
Има три размера. Всички те са много по-удобни за носене между книги и папки в чантата ви, отколкото 
кръглите. 
Дизайнерите се надяват така да се намали броя на ползваните бутилки за еднократна употреба. Лийуърти 
и Бирт са от Австралия. Те казват, че на година в света се продават 600 млрд. пластмасови бутилки с вода. 
В САЩ на ден се ползват 1 500 бутилки за еднократна употреба, а едва 20% от тях се рециклират. 
Двамата австралийски дизайнери също така изтъкват, че бутилираната вода е 1 400 пъти по-скъпа от тази 
от чешмата.  
 
 

Източник: pochivka.com 

Заглавие: В Берлин отвориха магазин за стоки без опаковки 

 

Линк: http://pochivka.com/n19-50250-
%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_
%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE
%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8  

  

Текст: Първият по рода си магазин за стоки без опаковки отвори врати тези дни в Берлин, Германия. 
Събитието се случва, точно когато преработването на отпадъци става причина за все повече яростни 
дебати. 
Магазинът Без собствена опаковка предлага на клиентите си всякакви стоки само в насипен вид. 
Потребителите пристигат в търговския обект със свои собствени торби, кутии и дори буркани, за да ги 
напълнят с ориз, мюсли, макарони, масло от ший, кафе и много други продукти.  
От магазина можете да си вземете още водка, бира и червено вино. На разположение са и продукти за 
лична хигиена като шампоани, пасти за зъби и перилни препарати. Ако не си носите свои собствени 

http://profit.bg/news/Kraj-na-kruglite-plastmasovi-butilki-za-voda/nid-128430.html
http://pochivka.com/n19-50250-%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://pochivka.com/n19-50250-%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://pochivka.com/n19-50250-%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://pochivka.com/n19-50250-%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://pochivka.com/n19-50250-%D0%92_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://obiavi.grad.bg/vrati
http://pochivka.com/gradove/n20-8501-Берлин
http://pochivka.com/Германия
http://obiavi.grad.bg/Буркани
http://gotvach.bg/n7-3329-Ориз
http://recepti.gotvach.bg/Мюсли
http://recepti.gotvach.bg/makaroni/
http://gotvach.bg/n7-10041-Кафе
http://gotvach.bg/n7-19155-Бира
http://gotvach.bg/n7-3351-Червено_Вино
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опаковки, няма да имате никакъв проблем, тъй като обектът предлага система от депозити за клиентите, 
които са дошли без съдове. Освен това всичко се тегли на касата. 
Целта на проекта е да се насърчи опазването на околната среда, но не чрез рециклиране на отпадъците, а 
чрез прециклиране, тоест да се намали броя на създаваните отпадъци, обясняват основателките на 
проекта, цитирани от Франс прес. 
По данни на Министерството на околната среда всяка година германците изхвърлят по шестнадесет 
милиона тона отпадъци. Три четвърти от боклуците, с които се замърсява морето, са найлонови пликчета 
и пластмасови опаковки. За да се изчисти водата от тях, са необходими близо 400 години, алармират 
експерти по екология. 
 


