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Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: Американският боклук започва да вони до небесата  

 

Китай вече отказва да приема отпадъци за рециклиране от чужбина. 

Американските утилизаращи предприятия са в шок 

 

Линк: https://www.investor.bg/analizi/91/a/amerikanskiiat-bokluk-zapochva-da-voni-do-

nebesata-264552/ 

 

 
 

Текст: Преди близо година правителството в Пекин уведоми Световната търговска 

организация (СТО), че от 2018 година Китай силно ще ограничи вноса на пластмасови 

и хартиени отпадъци за рециклиране. През март и април тази година страната още 

повече засили ограниченията - в бъдеще тя няма да внася пластмасови отпадъци, 

предстои да се откаже и от скрапа. Ще продължи да приема само отпадъчна хартия, 

особено ако идва чиста, в бали без примеси на пластмаси и други изкуствени 

материали, посочва в свой материал германският в. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

 

За американската рециклираща индустрия новината бе удар в сърцето - миналата 

година Китай е изкупил две трети от отпадъчната хартия или над 10 милиона тона, 

повече от половината пластмасови отпадъци и половината от алуминиевия скрап на 

САЩ. 

 

Решението на Пекин разтърси търговски отношения и производствени вериги, 

развивали се в продължение на три десетилетия. 

 

Досега веригата за създаване на стойност следваше следната икономическа логика. 

Частни и държавни компании събират от домакинствата и предприятията отпадъците 

и ги продават на рециклиращи фирми. Те сортират материалите още веднъж, 

разделяйки отделните видове хартия, пластмаса и метали. Различните видове хартия и 

пластмаса се балират и по-голямата част от тях се продава на Китай, където 

преработката продължава. 

 

Това бе плодотворно сътрудничество и сред причините то да работи толкова добре бе, 

че китайците никога не връщаха обратно бали, дори когато в тях имаше примеси на 

непреработваем боклук, посочва Дънкан Уотсън, мениджър за управление на 

отпадъците на град Кийн, щата Ню Хемпшър. 

 

Китай не се шегува 

 

През 2016 година обаче по китайската телевизия бе излъчен документалният филм 

„Пластмасовият Китай“ (Plastik China), в който се разказва за семейство, живеещо 

https://www.investor.bg/analizi/91/a/amerikanskiiat-bokluk-zapochva-da-voni-do-nebesata-264552/
https://www.investor.bg/analizi/91/a/amerikanskiiat-bokluk-zapochva-da-voni-do-nebesata-264552/
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край завод за рециклиране, който сортира „чуждестранен пластмасов боклук“. 

Филмът предизвика фурор и дори оказа натиск върху високопоставени политици, 

съобщиха китайски медии. Това доведе до съответните последици - още през 2017 

година започнаха сериозни проверки на материалите, приемани за рециклиране. 

Хиляди контейнери бяха върнати обратно или задържани за дълго. Вносители и 

фабрики за хартия загубиха лицензите си. 

 

Едва тази година обаче Китай се зае сериозно с въпроса. Американска организация 

на компаниите от бранша предполага, че протекционизмът може да се засили още 

повече заради търговската война, разпалена от президента на САЩ Доналд Тръмп. 

 

Като основание за новата си политика китайците посочват защитата на околната 

среда. 

 

Според китайските власти материалите за рециклиране от Америка са били 

примесени със замърсен или дори отровен боклук, който вреди на околната среда и 

здравето на китайските граждани. 

 

Какъвто и да е мотивът за тази радикална промяна в политиката обаче, сега 

американската промишленост трябва да разреши един основен проблем: какво да 

прави с отпадъците? 

 

 

Какво да се обясни на гражданите, които съвестно разделят хартията и пластмасата 

от обикновения боклук? Истината, може би. А тя е, че според бранша от 

икономическа гледна точка рециклирането не си струва 

 

 

Международните търговски потоци вече се променят и сега боклукът трябва да бъде 

извозван към Филипините, Индия, Виетнам, Тайланд или Индонезия. Тези страни обаче 

нямат достатъчно капацитет да приемат изцяло материалите за рециклиране и 

отказват да получават повече. 

 

Учени от университета в Джорджия са изчислили, че без Китай до 2030 година няма да 

може да се намери кой да приеме 111 милиона тона пластмасови отпадъци. В много 

общини положението бавно се нажежава. Специализирано издание на 

сметосъбиращите компании съобщава, че 34 от 50-те американски щата вече 

усещат последиците от китайската забрана. 

 

Дори щати, които в исторически план са силно чувствителни към защитата на 

околната среда като Върмонт, сега позволяват подлежащ на рециклиране боклук 

поне временно да се съхранява на сметища. Екозащитниците възприемат това като 

предателство спрямо идеята за кръговата икономика, а и какво да се обясни на 

гражданите, които съвестно разделят хартията и пластмасата от обикновения боклук? 

Истината, може би. А тя е, че според бранша от икономическа гледна точка 

рециклирането не си струва. 

 

По-добри технологии или избягване на боклука 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

Сметосъбиращите компании са двойно ужилени, отбелязва Дънкан Уотсън, който 

управлява най-големият рециклиращ завод в щата Ню Хемпшър. Дори без 

допълнителните количества отпадъци за преработване сметищата са на прага на 

капацитета си, а екоорганизации полагат всички усилия да се опитат да попречат на 

създаването на нови депа. 

 

„Какво да правим?“ се питат не само мениджърите по управление на отпадъците, 

докато пластмасовите боклуци се издигат на камари в бунищата. 

 

Някои организации се насочват директно към бизнеса. Групата „As you sow“ (от 

английски „каквото посееш“ - бел. прев.) е създала Инвестиционен алианс за 

решения за пластмасата (Plastic Solutions Investors Alliance), в който участват 25 

институционални инвеститори. Те оказват натиск върху големи концерни за 

хранителни продукти като Nestle, Unilever и PepsiCo да се откажат от опаковките, които 

не могат да бъдат рециклирани. 

 

„Другият възможен отговор са технологиите“, убеден е поне Дънкан Уотсън. Най-

модерните оптически и електрически процеси за сортиране, комбинирани помежду 

си, вече позволяват отпадъците да се разделят по-добре и да се произвеждат „чисти 

по сорт“ материали за рециклиране. Така пресованите бали може би отново ще 

станат желана суровина. 

 

Изграждането на подобни съоръжения обаче изисква големи инвестиции. В момента 

компаниите се въздържат, тъй като се опасяват най-вече, че Китай може да реши 

отново да приема отпадъци и по този начин да обезсмисли инвестиционните проекти. 

 

Източник: 1 към 1 

 

Заглавие: Плаващ парк в Ротердам е направен от рециклирана пластмаса 

 

Линк: http://1kam1.com/plavasht-park-v-roterdam-e-napraven-ot-retsiklirana-plastmasa/ 

 

 
 

Текст: Повече от 90 квадратни метра пластмаса, замърсявала океана, получават 

втори шанс за живот в Ротердам. На 4 юли 2018 г. Recycled Island Foundation откри 

прототипа си пред обществeността: плаващ парк изработен изцяло от рециклирани 

пластмасови отпадъци и подходящо наречен Recycled Park. 

 

Според доклад, поръчан от холандското министерство на инфраструктурата и 

околната среда, повече от 1000 кубически метра пластмасови отпадъци всяка година 

се носят надолу по река Мезе и се вливат в Северно море. Пластмасите идват от депа 

за отпадъци, селското стопанство, канализацията и вътрешното корабоплаване. Те 

достигат до реката чрез редица методи, включително дъмпинг, изхвърляне и оттичане. 

 

http://1kam1.com/plavasht-park-v-roterdam-e-napraven-ot-retsiklirana-plastmasa/
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Вместо да оставят пластмасата да достигне океана, Recycled Island Foundation и още 

25 партньора създадоха Recycled Park. За целта екипът поставя „капани“ по река 

Мейз, които събират отпадъци, а след това биват обработени, за да станат 

платформи в плаващия парк. 

 

Проектът е фокусиран върху река Мейз поради цялостната достъпност на 

пластмасата във водното пространство. Събраните отпадъци са по-нови, отколкото в 

други водни басейни, така че лесно могат да бъдат превърнати в платформи. За да 

се създадат платформите събраната пластмаса се изпраща до университета 

Уагенинген, който ръководи проучването за ефективни техники на рециклиране. 

Оттам платформите са проектирани с HEBO Mariteimservice, който изважда боклука 

от водата. 

 

Платформите обаче не са предназначени само за намаляване на замърсяването от 

пластмаси – те също така служат като местообитание за дивата природа. Растенията 

растат над и под повърхността на реката, което позволява на зеленината да 

процъфтява върху платформите, осигурявайки местообитание, способно да 

поддържа водния живот и насърчавайки рибата да снася яйца под платформите. 

 

С отворен прототип на парк, организацията вече търси възможности за разширяване. 

Нейната крайна цел е да се включат няколко видове водни платформи в парка, докато 

се намери постоянно място за събиране на пластмаса от холандското крайбрежие. 

 

Източник: Дневник 

Заглавие: Съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци работи в АЕЦ 

"Козлодуй" 

Линк:https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/07/12/3280785_suorujenie_za_plazmeno_izgari

ane_na_radioaktivni/ 

 

 
 

Текст: Съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци работи вече в 

АЕЦ "Козлодуй". То позволява да се третират ниско- и средноактивните материали до 

безопасна форма, а освен това значително намалява и обема им преди 

депониране, съобщи "Капитал". 

 

Съоръжението е изградено от консорциум между испанската Iberdrola и белгийската 

Belgoprocess. Проектът е на стойност 31 млн. евро, като 70% от средствата са 

осигурени от Международен фонд "Козлодуй" (МФК), а останалите са държавно 

финансиране. 

 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/07/12/3280785_suorujenie_za_plazmeno_izgariane_na_radioaktivni/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/07/12/3280785_suorujenie_za_plazmeno_izgariane_na_radioaktivni/
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До три години се очаква да влезе в експлоатация и хранилището, в което ще се 

погребват отпадъците. То също се финансира от фонда и е разположено близо до 

централата. 

 

Източник: Шум.бг 

 

Заглавие: РИОСВ провери 6 общини в Шуменско за нерегламентирани сметища, не 

откри нарушения 

 

Линк: http://www.shum.bg/article/172160/ 

 

 
 

Текст: общини от област Шумен са проверени за замърсявания с отпадъци и 

образувани нерегламентирани сметища през месец юни от Регионалната инспекция 

по околна среда и води. Това сочат данните в отчета на екоинспекцията за миналия 

месец. 

 

Това са общините Хитрино,  Каспичан,  Нови  пазар,  Върбица,  Велики  Преслав и  

Никола 

 Козлево. Инспекторите от РИОСВ не са открили нито едно нарушение. На кметовете 

на тези администрации са били дадени предписания в предходен месец и сега те са 

ги изпълнили се казва в отчета на екоинспекцията.   

 

При  проверките  са обходени  населените  места  в  общините, общинската  пътна  

мрежа,  която  ги  свързва,  както  и  преминаващите  на  териториите  на общините 

местни реки и дерета. 

 

От пресцентъра на РИОСВ съобщиха, че през юни са извършени пет проверки на 

площадки с контейнери Б-Б кубове и склад за трайно съхранение на залежали и 

негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ). Проверките установиха, 

че няма течове и разпиляване на ПРЗ по прилежащи земни площи,  а Б-Б кубовете са 

в добро състояние. 

 

За изминалия месец експертите на РИОСВ- Шумен са извършили 124 проверки, при 

които са проверени 110 обекта. От извършените проверки 80 са планови,  а  44  

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. През отчетния период са приети и 

обработени 10 сигнала. 

    

Общо събрани суми от РИОСВ- Шумен са 10526 лв,  като от текущи месечни санкции 

са 4443 лв. От наложени наказателни постановления за имуществени санкции и глоби 

сумите са 6083 лв. Общо 3554 лв. са преведени на общините, на чиято територия се 

намират санкционираните обекти. 

 

http://www.shum.bg/article/172160/
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Екоинспекцията е издала 26 наказателни постановления, от които 8 имуществени 

санкции и 18 глоби. За констатирани административни нарушения са съставени 10  

акта за установяване на административни нарушения. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: От Столична община с мобилен пункт за опасни отпадъци 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/ot-stolichna-obshtina-s-mobilen-punkt-za-

opasni-otpadyci-105108 

 

 
 

Текст: От Столична община създават организация за събиране на опасни отпадъци, 

образувани от домакинствата. Мобилният събирателен ще пункт се организира за 

райони "Искър" и "Панчарево" 

 

Пунктът ще работи на 13 юни. Така жителите на двата столични района ще могат 

безплатно да дадат отпадъци като: 

 

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 

Лакове и бояджийски материали 

Домакински препарати и химикали 

Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Серия от обучения на открито за разделно събиране на отпадъци 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/seriia-ot-obucheniia-na-otkrito-za-razdelno-

sybirane-na-otpadyci-2109009 

 

 
 

Текст: Община Габрово стартира серия от обучения на открито, които ще представят 

на габровци информация за разделното събиране на отпадъците. Кампанията цели 

да покаже по интересен и достъпен начин особеностите и изискванията, свързани с 

разделянето на отпадъка. 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/ot-stolichna-obshtina-s-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-105108
https://www.monitor.bg/bg/a/view/ot-stolichna-obshtina-s-mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci-105108
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/seriia-ot-obucheniia-na-otkrito-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2109009
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/seriia-ot-obucheniia-na-otkrito-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2109009
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Информационните дни ще се проведат на различни места в Габрово, като първото 

ще бъде под мотото „Раздели отпадъка: В центъра“ на 16 юли от 11:30 до 16:30 часа на 

ул. „Радецка“. 

 

По време на тяхното провеждане габровци ще получат материали за принципите на 

разделното събиране на отпадъците в Габрово. в инициативата „БИО отпадък за 

КОМПОСТ“ могат да участват всички, необходимо е само да донесат минимум 1 кг 

биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, трева, листа, черупки, 

костилки, утайка от кафе и др.), а в замяна ще получат пакет качествен почвен 

подобрител – компост. 

 

Провеждането на следващите обучения ще бъде съобразявано с метеорологичните 

условия, а информация кога и къде ще се случват, ще намерите на сайта на Община 

Габрово. 

 

 


