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Източник: Nationalgeographic.bg 

Заглавие: Забраната на еднократни пластмаси променя Индия 

 

Линк: http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=8404 

 

 

Текст: Амудха, която се представя само с първото си име, продава цветя в Ченай (един 

от най-големите градове в Индия), за да се прехранва. Тя е инвестирала 15% от 

печалбата си за найлонови торбички, в които е слагала цветята, които продава. Тя 

реши да си спести този разход и да увива цветята в широки листа, откъснати от дървото 

на тротоара. 

 

Това води до малка неочаквана печалба, тъй като до момента Амудха е давала по 60 

рупии (0.84 USD) на ден за торбички. В началото на годината щата Тамил Наду в най-

южната част на Индия забрани 14 вида пластмаси, включително и прозрачните 

торбички, които Амудха преди е купувала. 

 

Забраната в Тамил Наду, където живеят близо 68 милиона души, е част от амбициозна 

национална кампания за изчистване на втората най-населена в света държава от 

пластмасови отпадъци. Министър-председателят Нарендра Моди обяви 

намерението си да премахне пластмасата за еднократна употреба до 2022 г. 

 

В началото на тази година местните власти в повече от половината от 29-те щата в 

Индия и 7-те съюзни територии изготвиха закон, който е насочен към пластмасата за 

еднократна употреба. Забраните за тънките найлонови пазарски торбички са най-

често застъпени в закона. Държавните служители също така работят за намаляване на 

производството на пластмаси чрез затваряне на фабрики и предотвратяване на 

вноса на пластмасови изделия. 

 

Индия е със сравнително ниско потребление на пластмаса на глава от населението 

(11 килограма годишно, в сравнение с 109 килограма в Съединените щати), но с 

население от 1.35 милиарда души това означава повече от 550 000 тона пластмасови 

отпадъци, които попадат в океана всяка година. 

 

Реките Ганг и Брахмапутра, които преминават хиляди километри от изворите им в 

Хималаите до вливането им в Бенгалския залив, „прекарват“ огромни количества 

пластмаса. Само Ганг, която осигурява питейна вода за повече от 400 милиона души, 

транспортира приблизително 110 000 тона всяка година. Тя се нарежда на второ място 

след река Яндзъ в Китай в Топ 20 на реките, които вливат най-много пластмасови 

отпадъци в моретата. 

 

http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=8404
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Въпреки относително малкото потребление на пластмаси в Индия почти 40% от 

пластмасовите отпадъци в страната нито се събират, нито се рециклират. Те 

замърсяват водата и почвата, включително земеделските земи, и се консумират от 

бездомни животни, дори слонове и свещените крави на страната. 

 

Подобно на Амудха, която използва листа, за да завие ароматните си цветя в Ченай, 

много индийци правят малки промени в начина си на живот. Те изглеждат убедени, че 

забраните ще окажат положително въздействие върху живота им. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Съветник пита за училищните отпадъци 

           

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/syvetnik-pita-za-uchilishtnite-otpadyci-2146717 
 

 
 

Текст: Има ли визия Община Бургас за поетапно преминаване към разделно 

събиране на отпадъци в детските заведения и училищата? Този въпрос е внесен в 

деловодството на местния парламент от общинския съветник Калояна Живкова (ГЕРБ). 

 

„В бургаските училища многократно са провеждани кампании за чиста околна среда 

и за разделно събиране на отпадъците. Това, обаче, не е достатъчно, за да създадат 

трайни навици при децата”, мотивира се Калояна Живкова. Според нея, ако в 

образователните институции всички изхвърлят отпадъците разделно това ще повлияе 

на поведението на децата и извън училище. 

 

За да бъдат рециклирани отпадъците, първо трябва да бъдат отделени. Най-ефективно 

е това разделяне да се случи в момента на превръщането им в отпадък.  В случая с 

опаковките, след употребата на продуктите, които те съдържат. Това позволява по-

нататъшното им влагане като материали в производството на широк кръг продукти с 

високо качество. 

 Освен че осигурява вторични суровини за производството на нови изделия, разделното 

събиране намалява количеството на отпадъците, които се депонират. Това спестява и 

финансови разходи. Удължава се експлоатационния срок на депата и като цяло се 

намалява вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда. 

 

„Опазването на околната среда е сред приоритетите на Община Бургас. 

Предприетите мерки в тази посока са десетки, много от тях иновативни за страната. 

Затова надграждането, в посока разделно изхвърляне на отпадъците, ще бъде крачка 

в правилната посока и модел за други градове”, казва общинският съветник. 

 

Източник: Kiss13.net 

 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/syvetnik-pita-za-uchilishtnite-otpadyci-2146717
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Заглавие: Кметът на Разград и сдружение се обявиха против злоупотребата с 

благотворителна инициатива   

 
Линк: http://www.kiss13.net/news/razgrad/kmetat-na-razgrad-i-sdruzhenie-se-obyaviha-

protiv-zloupotrebata-s-blagotvoritelna-initsiativa 

 

 
 

Текст: Кметът на Разград и представители на Сдружение "Аз Вярвам и Помагам" се 

обявиха против злоупотребата с благотворителната инициатива за събиране на 

пластмасови капачки за рециклиране, която Общината подкрепя. 

 

Повод за тяхната реакция е снимка за популяризиране на кампанията, която обаче е 

публикувана във фейсбук групата "Кауза Разград" с видоизменен текст, за да се 

постигнат определени цели. 

 

Снимката е публикувана на 28 януари. На нея са едно от лицата на кампанията 

Антония Антонова, кметът д-р Валентин Василев и неговия заместник Галина 

Георгиева. Оригиналният текст "Аз вярвам и помагам! Благодарим Ви, Разград!" е 

сменен с "Благодарим Ви, Разград! Ще ви вдигнем още данъците!!!".  

 

Ръководството на Общината и представителите на Сдружение "Аз Вярвам и Помагам" 

заявиха, че са против фалшивите новини, създавани за политически цели, и против 

злоупотребата с истината. 

 

От неправителствената организация категорично заявиха, че средствата от 

пластмасовите капачки се използват за закупуване на медицинска апаратура за 

спасяване живота на деца. 

 

Кметът на Разград обяви, че скоро до "Инсталацията на добротата" ще бъде поставена 

информационна табела, която ще ориентира гражданите относно участието им в 

инициативата. Всички учреждения, включили се в събирането на капачки, ще получат 

грамоти от Общината. 

 

 

http://www.kiss13.net/news/razgrad/kmetat-na-razgrad-i-sdruzhenie-se-obyaviha-protiv-zloupotrebata-s-blagotvoritelna-initsiativa
http://www.kiss13.net/news/razgrad/kmetat-na-razgrad-i-sdruzhenie-se-obyaviha-protiv-zloupotrebata-s-blagotvoritelna-initsiativa

