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Източник: Bgonair.bg 

 
Заглавие: От 5 до 12 милиона тона пластмасови отпадъци годишно попадат в 

Световния океан 

 

90% от големите хищни риби никога няма да възстановят досегашната си популация 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/world/2019-06-08/ot-5-do-12-miliona-tona-plastmasovi-

otpadatsi-godishno-popadat-v-svetovniya-okean 

 

 
 

Текст: От 5 до 12 милиона тона пластмасови отпадъци попадат в Световния океан 

всяка година. Това показва проучване на Световния фонд за дивата природа в деня, в 

който се отбелязва Световния ден на океаните. 

 

Деветдесет процента от големите хищни риби като риба тон, треска и риба меч вече 

никога няма да могат да възстановят досегашната си популация. 

 

Много от кораловите рифове са разрушени. Световният ден на океана насочва 

вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на водата. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: 600 000 тона отпадъци се изхвърлят в Средиземно море 

 

Линк: https://news.bg/disasters/600-000-tona-otpadatsi-se-izhvarlyat-v-sredizemno-

more.html 

 

 
 

Текст: 600 000 тона пластмасови отпадъци се изхвърлят всяка година само в 

Средиземно море. За това предупредиха от Световния фонд за дивата природа. 

 

По цял свят се организират различни събития, чиято цел е да информират 

обществеността, че замърсяването на океаните застрашава съществуването на 

човечеството и на животните на планетата, припомня БНТ. 

 

Като дробове на Земята океаните произвеждат повечето от кислорода, който 

дишаме, влияят върху климата, пречистват водата, която пием и осигуряват храна на 

милиарди хора. Не на последно място, те са просто красиви. 

https://www.bgonair.bg/world/2019-06-08/ot-5-do-12-miliona-tona-plastmasovi-otpadatsi-godishno-popadat-v-svetovniya-okean
https://www.bgonair.bg/world/2019-06-08/ot-5-do-12-miliona-tona-plastmasovi-otpadatsi-godishno-popadat-v-svetovniya-okean
https://news.bg/disasters/600-000-tona-otpadatsi-se-izhvarlyat-v-sredizemno-more.html
https://news.bg/disasters/600-000-tona-otpadatsi-se-izhvarlyat-v-sredizemno-more.html
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Източник: БНТ 

 
Заглавие: Банско започва мащабна кампания за разделно събиране на отпадъците 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/bansko-zapochva-mashchabna-kampaniya-za-razdelno-

sbirane-na-otpadtsite 

 

 
 

Текст: Мащабна кампания за разделно събиране на отпадъците, намаляване на 

тяхното количество и оползотворяването им стартира община Банско. Кампанията 

вече има свое име "НеРазделно Банско", а в нея се включват представители на 

бизнеса, училищата, НП "Пирин", концесионерът на ски зоната и различни институции 

в града. 

 

Над 1200 домакинства и 50 търговски обекта в Банско ще бъдат включени в кампанията 

за разделно събиране на отпадъци. Целта е чрез информационни материали и 

разяснителни срещи да се създаде култура в населението за това да се научат 

реално и ефективно да разделят отпадъците.  

 

Георги Икономов, кмет на община Банско: Ако се замислим, само с 10% да намалим 

отпадъка, тоест да предадем зеления за компостиране, а пластмасата, стъклото и 

хартията за рециклиране, означава че ние спестяваме на година 100 000 лв. 

Кампанията на общината в Банско получава подкрепа и от туристическия бизнес в 

града. 

 

Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес и съветник на 

министъра на туризма: Първите неща, които ще започнем това е разделянето на 

стъклото, пластмасата и хартията. Като пример започваме с "Уникално Банско", които 

са обединение на ресторантьори и хотелиери. 

 

Годишно община Банско събира 10 000 тона отпадъци, което струва на хазната 1 млн. 

лв., като в тази сума не са включени таксите за почистване. 

 

Източник: Новини 

 
Заглавие: Откриха 17 незаконни сметища във Великотърновско и Габровско 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/541844 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/bansko-zapochva-mashchabna-kampaniya-za-razdelno-sbirane-na-otpadtsite
http://news.bnt.bg/bg/a/bansko-zapochva-mashchabna-kampaniya-za-razdelno-sbirane-na-otpadtsite
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/541844
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Текст: 17 незаконни сметища в заливните зони на реките във Великотърновска и 

Габровска област са били почистени след предписания на Регионалната екологична 

инспекция.    

 

До 30-ти април кметовете на общини трябваше да организират почистване на речните 

легла с прилежащите им земи и да организират извозването на отпадъците. 

Екологичната инспекция провери 54 участъка по поречията на големите реки във 

Великотърновска и Габровска област, като не са констатирани замърсявания с 

отпадъци в по-голямата част от проверените участъци. 

 

Почистени са 17 незаконни сметища около реките. 11 са били общо 

нерегламентираните замърсявания в рисковите участъци от преливане на реките 

Янтра и Синкавица в Габрово и на река Белица в Килифарево, информира БНР. 

За замърсяване с битови отпадъци на дерето в село Асеново ще бъде съставен акт 

на местния кмет, съобщиха еколозите. 

 

Източник: Капитал 

 
Заглавие: В какво се превръщат найлоновите пликчета 

 

Софийската "Интегра пластикс" инвестира 40 млн. евро във фабрика за преработка 

на пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://profit.bg/svezho/kradtsi-na-metali-zadignaha-56-tonna-chast-ot-most-video/ 

 

 
 

Текст: Китайското решение от миналата година да не приема вносен пластмасов 

боклук остави в Европа тонове отпадък. Остави също гигантски пазар за някой, който 

иска да рециклира. Тази ниша се харесва на група български инвеститори, най-

големият от които е в бизнеса със слънчогледово масло - собственикът на "Олива" 

Ангел Георгиев. Днес фабриката в Елин Пелин е готова и ще преработва найлонови 

торбички до пластмасов регранулат (малки гранули, които се ползват за повторно 

производство). 

 

Така срещу инвестиция 40 млн. евро ще се рециклира материал, който доскоро се 

считаше за труден или дори невъзможен за масова повторна употреба. 

 

Мерките на фабриката 

https://profit.bg/svezho/kradtsi-na-metali-zadignaha-56-tonna-chast-ot-most-video/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

 

Годишно в новия завод до Елин Пелин ще влизат 40 хил. тона пластмасови отпадъци. А 

ще излизат 24 хил. тона регранулат - суровина за производството на различни 

промишлени и битови пластмасови изделия. Основен материал за предприятието е 

полиетиленовото термосвиваемо фолио, или казано популярно – найлоновите 

пликчета, но инсталацията може да преработва и материали от смесени твърди 

пластмаси. 

 

Фабриката е на близо 35 декара. Инвестицията е на създадената преди година и 

половина софийска фирма "Интегра пластикс" (виж карето). Финансирането е от 

средства на акционерите и банкови кредити, а срокът за възвръщаемост е седем 

години, съобщиха за "Капитал" от компанията. 

 

Заводът е напълно автоматизиран, като все пак в него ще работят около 80 души. 

Отпадъците се сортират оптично, включително по цветове. След преработката се 

получават годни за повторно използване гранули пластмаса с висока чистота – 99.7%. 

Така от силно замърсен отпадък в завода на "Интегра пластикс" се получава вторична 

суровина, която се доближава до параметрите на пластмасата, произведена от 

петрол, обяснява Юлиан Белев, изпълнителен директор. 

 

Опит от север 

 

Решението за този бизнес идва след отказа на Китай да приема битови пластмасови 

отпадъци от Европа. От "Интегра пластикс" виждат, че се отваря голяма пазарна ниша. 

Но масово използваните технологии за рециклиране не позволяват да се получи 

изходен материал с достатъчно добри качества, обясняват от компанията. Така 

търсенето на ново и ефективно решение отвежда българските мениджъри до 

скандинавски и германски компании. 

 

В Европа задължение на общините е да прибират изхвърлените от бита отпадъци и да 

ги предават, разделени за рециклиране. Инсталациите за преработка на метал, 

стъкло, хартия са налични отдавна, но за пластмасови отпадъци от битов характер 

липсват. В повечето европейски държави се смята, че пластмасовото фолио от битови 

отпадъци не е подходящо за рециклиране или поне не е възможно да се постигне 

високо качество на регранулата. Затова инсталацията в Елин Пелин за преработка на 

полиетилен с ниска плътност няма аналози не само в България, но и в света, твърдят от 

"Интегра пластикс". 

 

Внос от европейски общини 

 

Първоначалната суровина под форма на балирани отпадни пластмаси сега се 

доставя с камиони от общински инсталации от чужбина. Вероятната причина е, че тук 

тези торбички не се събират. След време ще има суровина и от България, както и от 

частни компании, смятат собствениците. 

 

По правило общините плащат на инсталациите за рециклиране. "От Гърция общините 

ни плащат по 50 евро на тон отпадъци, ние ги превозваме за наша сметка до България 

за около 30 евро. Общината в Берлин ни плаща по 80 евро за тон отпадъци, 

логистиката до България ни излиза 80 - 85 евро. Цената, на която се продава готовият 
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продукт, по правило е висока - 800 - 900 евро на тон", уточнява Юлиан Белев. Така 

изчисление показва, че при пълен капацитет оборотът на фабриката ще е около и над 

20 млн. евро годишно. 

 

Причината - Европейската комисия постави задача към 2020 г. общините да осигурят 

механизъм за преработване на минимум 50% от рециклируемите отпадъци. Този 

ангажимент трябва да нарасне до 70% през 2030 г., като са предвидени и междинни 

цели. Засега в България целта се изпълнява под 20%. 

 

"В света годишно се използват 60 млн. тона пластмасови опаковки, а общите 

количества отпадъци са 300 млн. тона. В следващите пет години в индустрията, която 

рециклира пластмасови отпадъци от битов характер, ще бъдат инвестирани над 100 

млрд. евро", прогнозира Юлиан Белев. 

 

В Европа има 60 хил. предприятия, които потребяват пластмаси за производство на 

най-различни изделия. Всичко това са потенциални клиенти, изчисляват от "Интегра 

пластикс". Компанията вече е отворила търговски офис в Солун, който ще отговаря за 

продажбите. 

 


