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Източник: ТВ Европа 

 

Заглавие: Почистват Голямото тихоокеанско сметище с нова технология 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2018/10/pochistvat-golyamoto-tihookeansko-smetishte-

s-nova-tehnologiya/ 

  

 
 

Текст:  Нова технология ще почиства Тихия океан от пластмасови отпадъци. Кораб, 

който тегли 600-метрова гъвкава система за събиране на отпадъци в океаните, потегли 

миналия месец от Сан Франциско към зоната на т.нар. Голямо тихоокеанско 

сметище – района между Калифорния и Хавай с концентрация на отпадъци, чиято 

площ е два пъти по-голяма от тази на щата Тексас. Очаква се в сряда той да пристигне 

в замърсената част на океана и да започне работа. 

 

Боян Слат – Оушън клийнъп: 

„Очакваме с нетърпение да занесем първата пластмасова торбичка на брега на 

океана. Това ще означава, че имаме ефективна технология. Ще рециклираме 

отпадъците и ще ги превърнем в красиви предмети, които хората няма да искат да 

изхвърлят в океана“. 

 

Гъвкавата конструкция достига дълбочина от 3 метра. С нея могат да се събират 

различни размери пластмасови отпадъци. За момента е пусната само една 

система. От организацията са категорични, че използването на 60 такива системи за 

почистване биха изчистили половината от отпадъците в района само за 5 години. Те 

си поставиха още по-амбициозната задача до 2040 г. да бъдат изчистени цели 90% от 

пластмасовите отпадъци в Световния океан. 

 

Природозащитници припомнят, че пластмасата е най-големият враг на природата, 

тъй като се разгражда много бавно. А Морската вода я охлажда допълнително и по 

този начин удължава и без това продължителния процес на разграждане посредством 

слънчева светлина и топлина. Освен това, хиляди морски животни умират заради това, 

че поглъщат пластмасови отпадъци или се оплитат в някои от тях. 

 

Източник: Добрич 

 

Заглавие: Музея „Пътят на отпадъците“ в Девня посетиха ученици от Шабла и 

Дуранкулак 

 

Линк:  https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-

devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak 

 

https://www.tvevropa.com/2018/10/pochistvat-golyamoto-tihookeansko-smetishte-s-nova-tehnologiya/
https://www.tvevropa.com/2018/10/pochistvat-golyamoto-tihookeansko-smetishte-s-nova-tehnologiya/
https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak
https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak
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Текст:  Музеят е създаден от „Девня Цимент“ АД и се намира на територията на завода.  

 

Организацията бе на професионално ниво – поканени бяха актьори от Държавен 

куклен театър – Варна, които нагледно да презентират борбата със замърсяването и 

начините за използване на отпадъците, като включат и децата в игри, свързани с това. 

Още с влизането си, преди да е започнала подготвената за тях програма, учениците 

се впечатлиха от обстановката и аранжировката вътре. Пейки, люлки, масички и 

столчета – всичко тук беше направено от отпадъчни материали. Децата видяха 

рисунки, макети и диорами, които показваха как се произвежда цимента в завода в 

съседство. Тук им стана ясно, че високата температура, необходима за 

производствения процес, се постига чрез изгарянето на отпадъци. 

 

Организаторите подариха на всяко дете Книжка за оцветяване и съчиняване на 

истории, като идеята е в нея то да си записва какъв е лично неговият принос в борбата 

срещу замърсяването. Учениците се запознаха с мистър Клинкер, символ, на 

опазването на околната среда и емблема на самия музей. Той им обясни основните 

правила на рециклирането и с удоволствие установи, че повечето от тях знаят в кои цвят 

контейнери какъв тип отпадъци се изхвърлят.  

 

Децата научиха повече за замърсяването на моретата, почвата и водите. За влиянието 

на непреработената смет върху климата на Земята и живите същества на нея. 

Учениците разбраха за парниковите газове, също че за естественото разграждане на 

пластмасова бутилка са необходими 200 години, а за алуминиево кенче – 500. 

 

Започнаха и игрите, придружени от песни, в изпълнението на които учениците се 

включиха активно. На някои от песните те акомпанираха на музикални инструменти, 

изработени от отпадъчни материали. Мистър Клинкер им представи и Чипоноско – 

човече, направено също от преработени отпадъци.  

 

В края на посещението децата от община Шабла се фотографираха с мистър 

Клинкер. Той пък им подари тениски и учебни пособия, изработени от рециклирани 

отпадъчни материали. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: Въвеждат такса "пластмаса", вижте кои стоки оскъпява 

 

Линк:  https://www.marica.bg/vyvezhdat-taksa-plastmasa-vizhte-koi-stoki-oskypqva-

Article-161721.html 

 

https://www.marica.bg/vyvezhdat-taksa-plastmasa-vizhte-koi-stoki-oskypqva-Article-161721.html
https://www.marica.bg/vyvezhdat-taksa-plastmasa-vizhte-koi-stoki-oskypqva-Article-161721.html
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Текст:  Такса „пластмасова чаша” може да оскъпи кафето ни в пъти. Част от големите 

ресторанти и хотели в Европа въведоха такава за клиентите си, които ядат и пият от 

прибори за еднократна употреба, съобщава НОВА. 

 

В хотели, в кафенета и барове, в заведения за бързо хранене, продължаваме да 

използваме пластмасови прибори, чаши, чинии и сламки. Ако изхвърлим дори само 

една такава чашка – материалът, от който е изработена, ще се разгради след 500 

години. 

Брюксел поиска пълна забрана на всички пластмасови изделия за еднократна 

употреба. 

 

Близо 25-30 тона пластмасови отпадъци произвеждаме годишно само европейците. 

Рециклират се едва 5% от тях. Останалото отива в океана, почвата или на различни 

сметища. 

 

Да изпиеш кафето си в пластмасова чаша или коктейла си със сламка в едно от 

кафенетата в центъра на Париж е невъзможно. Защото тук пластмасата е 

забранена. Първоначално клиентите трудно свикнали със забраната. От години тук по 

време на големите спортни събития и културни прояви, напитките в пластмасови чаши 

се плащат по-скъпо. 

 

“Като си на стадиона и си взимаш питие трябва да плащаш чашката и ако искаш 

можеш да я върнеш и да ти върнат парите“, сподели клиентът Седрик. 

 

От следващата година Франция въвежда и бонус маус система при пластмасата. 

Продуктите, които не се рециклират, ще струват с 10 % повече от същите за 

многократна употреба. Мерките обаче не спират до тук. Големите хотели в Европа 

започнаха да взимат на своите клиенти т.нар. такса „пластмасова чашка” в размер 

на 2,85 евро. Ако не желаете да плащате таксата просто трябва да си върнете 

пластмасовата чаша на бара, когато повторно отидете да си купите кафе или чай. 

Според хотелиерът Виктория Стоева такса „пластмаса” за хотелите у нас е 

неприложима. 

 

“Да накараме българският потребител към кафето, което му струва 1 лев, да плати 3 

лева за пластмасова чаша, за да си го вземе за път към офиса, е все едно да 

накараме българския турист да плаща за wi-fi в хотелите в България“, каза тя. 

 

По сметки на производителите на пластмаса новите екомерки ще оскъпят много от 

продуктите. Най-трудно такса „пластмаса” ще влезе в заведенията за бързо хранене, 

където всички съдове са за еднократна употреба. 

 

Някои от магазините у нас също вече изпробват нови хартиени алтернативи. Съвсем 

скоро пластмасовите опаковки ще изчезнат и от рафтовете на големите вериги. Като 
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първо ще спрат продажбата на сламки, чаши, чинии и прибори за еднократна 

употреба. Производителите на пластмаса още не са готови за забраната на Брюксел. 

“Бизнесът не може да се настрои автоматично и толкова бързо. Няма реален източник, 

който да замести всички тези опаковки“, допълни още Теодора Желязкова от 

Асоциацията „Полимери”. 

 

Повече от 80 % от изхвърляните по плажовете на Европа боклуци са пластмасови и 

половината от тях са за еднократна употреба. 

 

Ако успеем да рециклираме цялата пластмаса, произведена през година например, 

ефектът ще се равнява на 26 млн. спрени от движение автомобила. 

  

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Търговец в Гоце Делчев намери ниша на пазара и се готви за голяма 

печалба 

 

Линк: https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/trgovets-v-gotse-delchev-nameri-nisha-na-

pazara-i-se-gotvi-za-golyama-pechalba_news633364.html 

 

 
 

Текст: Гоцеделчевска фирма започва да събира на специална площадка 

предварително третирани пластмасови отпадъци, предоставени й от юридически 

лица. ЕТ „Димитър Христов-Нети” е обособил за това терен от 2759 кв. м, нает на 1 

октомври специално за целта от Красимир Мунев, пише Struma.bg.  

 

В имота отпадъците ще се складират балирани или опаковани в чували. Фирмата е 

една от първите частни в Гоце Делчев – основана е през 1990 г. и се занимава с 

рециклиране на LDPE фолио, HDPE, PVC и ТРЕ термопластични еластомери. Освен 

рециклирането на пластмаси, тя изкупува вторична балирана хартия, предимно за 

износ в европейската общност.  

 

През 2014 г. Д. Христов инвестира в рециклираща инсталация за вторични пластмаси, 

в която отпадъците се смилат и гранулират, а от гранулите се правят нови пластмасови 

изделия. Инвестицията е доста сериозна, а гоцеделчевецът успя да набави парите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”.  

 

От нея той получи 295 950 лв., от които 44 000 лв. националното финансиране, 98 000 

лв. осигури самият производител, а останалите средства са европейски. Дейността 

на ЕТ „Д. Христов-Нети” и колегите му от бранша става все по-популярна през 

последните години, когато световни екоорганизации започнаха да бият тревога, че 

една обикновена найлонова торбичка се разпада за период от 400 до 1000 г., а 

годишно пластмасите, попаднали в океаните, са приблизително 8 милиона тона. За 

https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/trgovets-v-gotse-delchev-nameri-nisha-na-pazara-i-se-gotvi-za-golyama-pechalba_news633364.html
https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/trgovets-v-gotse-delchev-nameri-nisha-na-pazara-i-se-gotvi-za-golyama-pechalba_news633364.html
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да се спре това свръхзамърсяване, западноевропейските страни са изградили цели 

мрежи от предприятия за рециклиране на пластмаса.  

 

Източник: Varna24 

 

Заглавие: Варненец задигна захранващите кабели от павилиони на Централния пазар 

 

Линк:  https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenec-zadigna-zahranvashtite-kabeli-ot-

pavilioni-na-Centralniya-pazar-820797 

 

 
 

Текст: На 9 октомври е постъпил сигнал за кражба на захранващи кабели от 

павилиони, намиращи се на Централен пазар - Варна. След проведени оперативно 

– издирвателни дейности и действия по разследване на случая, е установено, че 

извършител на деянието е Н.Г. (35 г.) от Варна, известен на МВР.  

 

По случая има образувано бързо полицейско производство, уведомен е прокурор от 

Районна прокуратура - Варна. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.   

 

 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenec-zadigna-zahranvashtite-kabeli-ot-pavilioni-na-Centralniya-pazar-820797
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenec-zadigna-zahranvashtite-kabeli-ot-pavilioni-na-Centralniya-pazar-820797

