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Източник: Стандарт 

Заглавие: Малки стъпки във войната срещу пластмасатаКопирано от 

standartnews.com 

 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-

ikonomika/malki_stapki_vav_voynata_sreshtu_plastmasata-373691.html 

 
 

Текст: Средиземно море е под заплахата да се превърне в "море от пластмаса", 

предупреди Световният фонд за дивата природа. Оттам предложиха серия от мерки 

за спасяване на световните океани от пластмасовите отпадъци, които го задушават, 

предаде Франс прес. Асоциацията представи доклад, в който е обобщила 

тревожните данни от научните изследвания. В Средиземно море има рекордно ниво 

на микропластмаса - частици, които са по-малки от 5 милиметра, тровят цялата 

хранителна верига и застрашават човешкото здраве. Като цяло концентрацията на 

микропластмасата е почти четири пъти по-висока в Средиземно море в сравнение с 

"континентите" от пластмасови отпадъци, открити в океаните, посочва Световният 

фонд за дивата природа. За да се променят нещата, неправителствената 

организация призовава за международно обвързващо споразумение, за да бъдат 

намалени пластмасовите отпадъци и изоставените във водата материали за риболов. 

 

До 2050 г. в моретата и океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба, 

прогнозират експетите. Все по често в медиите се появяват информации, че морските 

обитатели и птици масово измират поради поглъщане на микрочастици от 

пластмаса. Хората също по един или друг начин ядат и пият пластмаса, след като 

рибите и питейната вода на някои места съдъжтат пластмасови частици. 

 

През май Европейската комисия предложи да се забранят пластмасовите продукти 

за еднократна употреба в Евросъюза. Сламките, приборите за хранене и клечките за 

уши в бъдеще ще трябва да бъдат направени от устойчиви материали. Това са първите 

стъпки към решаване на проблема, но все пак са в правилна посока. 

Те предвиждат още производителите на пластмасови риболовни принадлежности да 

покриват разходите за събиране на отпадъци в пристанищата. Страните членки на ЕС 

трябва да събират 90% от пластмасовите бутилки до 2025 г. чрез система за 

рефинансиране при предаване. 

 

Колко трудна ще е войната с пластмасите в бита на човечеството, показва и 

процедурата, през която трябва да преминат предложенията на ЕС. За да влязат в сила 

новите правила, трябва първо те да бъдат одобрени от 28-те членки на Съюза. 

 

Но докато приложенията на ЕС за опазване на околната среда и борбата срещу 

натрупването на вредните пластмаси ще продължителен процес, редица световни 
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компании предпочетоха сами да наложат рестрикции. За съжаление, всичко още е 

на парче и трябва време, за да се сглоби цялостният пъзел, отбелезва lifestyle.bg. 

 

Най-актуалната новина е, че веригата за кафе Starbuks премахва пластмасовите 

сламки 

 

Това ще стане постепенно, но целта е тяхната употреба да бъде сведена до нула. За 

целта ще се промени формата на капачетата на чашите, за да бъде консумацията 

по-удобна. До 2020 г. се очаква всички заведения на веригата да премахнат изцяло 

сламките, което ще направи пластмасовите отпадъци с близо милиард по-малко за 

година, пише CNET. Но това няма да доведе до значително подобряване на ситуацията 

в глобален мащаб. 

Веригата за бързо хранене MacDonalds също ще забрани сламките от пластмаса, 

обяви ръководството на кампанията. 

 

Според изчисления, годишно се употребяват над 95 милиона броя, пише Sky News. 

Идеята за тази стъпка обаче не срещна особена подкрепа сред собствениците на 

ресторанти по света. Засега само Великобритания прави крачка напред и се очаква 

пластмасовите сламки да бъдат заменени с хартиени. В останалите страни 

 

McDonald's ще рециклира пластмасовите отпадъци и също ще спре да използва 

пластмасови сламки. 

 

На много места по света вече има локални забрани на пластмасата, които засягат 

различни продукти - предимно торбички, сламки и бутилки. Сиатъл е първият 

американски град, който забрани сламките и приборите за еднократна употреба. 

Мумбай пък е най-големият индийски град, в който вече не могат да се използват 

всички пластмасови изделия за еднократна употреба. Дори сомалийска 

терористична група обяви, че забранява използването на пластмасови торбички, 

защото са голям враг на природата. 

 

Десетки местни вериги супермаркети в Европа, САЩ и други части на света също не 

остават безучастни към борбата със замърсяването от пластмаса и дават своя 

принос. 

 

Междувременно, в интернет набира все по-голяма популярност кампанията 

#stopsucking 

 

Тя е насочена именно към елиминирането на сламките като един от основните 

замърсители на океаните. Първата победа вече е извоювана в Сиатъл, а на сайта на 

движението се предлагат алтернативи на пластмасовите сламки - хартиени, метални, 

бамбукови и дори стъклени. 

 

Източник: Капитал 

 

Заглавие: Aurubis става едноличен собственик на Deutsche Giessdraht в края на юли 

 

Компанията получи разрешение от германското антимонополно ведомство да 

придобие останалите 40% от Codelco Kupferhandel 
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Линк:https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/07/16/3281770_aurubis_stava_ednolic

hen_sobstvenik_na_deutsche/ 

 

 
 

Текст: Германската група Aurubis, която притежава медодобивния завод в Пирдоп, ще 

стане едноличен собственик на производителя на медна тел Deutsche Giessdraht. 

Разрешение за това беше дадено от федералното антитръстово ведомство 

(Bundeskartellamt) в края на миналата седмица. Aurubis, която в момента държи 60% 

от смесеното предприятие, ще придобие и останалите 40% от партньора си Codelco 

Kupferhandel. Договор за това беше подписан в началото на тази година, като 

сделката ще бъде приключена на 31 юли, казаха от групата. Цената не се съобщава. 

 

Новата стратегия 

 

Deutsche Giessdraht е създадена преди 40 години като смесено предприятие между 

Aurubis и Codelco Kupferhandel, която е собственост на най-големия производител на 

мед в света - чилийската Codelco. Предприятието се намира в Емерих на Рейн и 

произвежда 240 хил. тона медна тел годишно, а заетите са около 110 души. 

 

Пълното придобиване на дружеството е част от стратегическото преориентиране на 

Aurubis и е в синхрон с намерението й да бъде активна в индустриите на бъдещето 

със своите продукти, посочват от групата. С тази стъпка Aurubis увеличава капацитета 

си за производство на медна тел в съответствие с нарастващия капацитет за 

производство на катоди, от които тя се прави. Сделката е част от стратегическата 

програма до 2025 г., която поставя фокус върху комплексната металургия и 

производството на множество допълнителни метали.  

 

Групата в България 

 

В България групата е собственик на "Аурубис България" - най-голямата металургична 

компания в страната и втора в общата класация К100 на "Капитал" с общи приходи от 

5.5 млрд. лв. за 2017 г. За миналата година дружеството отчете и най-голямата нетна 

печалба извън финансовия сектор - 393.6 млн. лв. 

 

Заводът на компанията се намира в Пирдоп и се състои от четири основни 

производствени единици - металургично производство, рафинерия за катодна мед, 

производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. На компанията се дължат 

9% от износа на България, а за периода от приватизацията на компанията през 1997 г. 

до края на 2017 г. в модернизиране на производството и опазване на околната среда 

са инвестирани 1.2 млрд. евро. 

 

Източник: Дарик 
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Заглавие: Общинското предприятие по чистотата започна работа 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/obshtinskoto-predpriiatie-po-chistotata-

zapochna-rabota-2109471 

 

 
 

Текст: Общинското предприятие „Чистота“ започна сметопочистването в северния 

район на Шумен и в кварталите „Макак“ и „Мътница“. Със заповед на кмета Любомир 

Христов от днес официално стартира дейността по събиране и транспортиране на 

отпадъците до Инсталацията за сепариране на смесени битови отпадъци и 

Регионалното депо за неопасни битови отпадъци. 

 

Ангажимент на предприятието е да поддържа чистотата на териториите за 

обществено ползване в града, улици, автобусни спирки, алеи и тротоарни площи, да 

почиства локални и нерегламентирани замърсявания. 

 

От сутринта две от машините на предприятието работят по предварително изготвен 

график и обслужват района северно от река „Поройна“, бул. „Симон Велики“ и кв. 

„Тракия“,  където до момента работеше фирмата „Екомакс“ ООД, съобщи 

директорът на ОП „Чистота“ Евгений Цанков. Поетапно ще бъдат подменени и старите 

контейнери за отпадъци. 

 

Източник: Novinite.bg 

 

Заглавие: Алтернативна визия за отпадъците на София 

 

Линк: https://www.novinite.bg/articles/162040/Alternativna-viziya-za-otpadacite-na-Sofiya 

 

 
 

Текст: На 17 юли, вторник, в 11ч, екологично сдружение "За Земята" заедно с граждани 

ще внесат в Столична община своето предложение за Алтернативна визия за 

управление на отпадъците в София. Документът ще бъде придружен с отворено 

писмо към кмета на СО и ръководството на Столичен общински съвет да спрат 

проекта за инсталация за горене на отпадъци и да пренасочат финансирането по 

Оперативна програма "Околна среда" към създаване на инфраструктура за 

разделно събиране на всички потоци отпадъци. Новата визия ще доведе до приходи 

за общината, вместо разходи за горене на ценни суровини. 

 

https://dariknews.bg/regioni/shumen/obshtinskoto-predpriiatie-po-chistotata-zapochna-rabota-2109471
https://dariknews.bg/regioni/shumen/obshtinskoto-predpriiatie-po-chistotata-zapochna-rabota-2109471
https://www.novinite.bg/articles/162040/Alternativna-viziya-za-otpadacite-na-Sofiya

