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Източник: News.bg 

 
Заглавие: Г-20 договори мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните 

 

Линк: https://news.bg/world/g-20-dogovori-merki-za-namalyavane-na-plastmasovite-

otpadatsi-v-okeanite.html 

 

 
 

Текст: 20-те най-големи икономики в света се договориха да създадат международна 

работна рамка, която ще призове държавите да предприемат доброволни мерки за 

намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните - една от най-големите заплахи 

за околната среда, информира Kyodo News. 

 

Споразумението е постигнато след двудневна среща на енергийните и екологичните 

министри от страните членки на Г-20, които обсъдиха енергийната сигурност след 

атаките срещу два танкера в Близкия изток, които доведоха до скок на цената на 

петрола. 

 

В публикуваното комюнике след срещата в японския курортен град Каруидзава се 

казва, че са необходими спешни действия за справяне с пластмасовите отпадъци в 

океаните, тъй като са заплаха за морските екосистеми, прехраната и индустрии като 

рибарство и туризъм, корабоплаването и потенциално за човешкото здраве. 

 

Японският министър на околната среда Йошиаки Харада, който беше съпредседател 

на срещата, определи споразумението като "голямо постижение" преди срещата на 

върха на Г-20 по-късно този месец. 

Ще продължим да търсим решения по такива глобални проблеми, каза той на 

пресконференция. 

 

Но участниците не са единни по всички екологични въпроси. САЩ се обявиха против 

споменаването на Парижкото споразумение за климата в комюникето. 

 

В документа се отбелязва, че членките, изключва се САЩ, потвърждават обещанието 

си да прилагат мерки за поддържане на средните световни температури под 2 

градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалните нива, за да се ограничи 

влиянието от климатичните промени, такива като засушаване, наводнения и вдигане 

на морското равнище. 

 

Държавите далеч по-лесно се договориха за проблема с пластмасовите отпадъци. 

 

Според международната работна рамка всяка страна ще докладва за напредъка в 

предприетите доброволни мерки и ще споделя решения. 

 

https://news.bg/world/g-20-dogovori-merki-za-namalyavane-na-plastmasovite-otpadatsi-v-okeanite.html
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Около 300 милиона тона пластмасови отпадъци се произвеждат всяка година, от 

които 8 милиона тона свършват в океаните, алармира ООН. Повечето от отпадъците 

идват от азиатските държави, включително Китай и Индонезия, които съм към Г-20. 

 

В Г-20 участват Аржентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, 

Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексико, Русия, Саудитска 

Арабия, ЮАР, Южна Корея, Турция, САЩ и ЕС. 

 

Източник: Поглед 

 
Заглавие: Обявиха Украйна за „колония“ за американски ядрени отпадъци 

 

Линк: https://pogled.info/svetoven/obyaviha-ukraina-za-koloniya-za-amerikanski-yadreni-

otpadatsi.105580 

 

 
 

Текст: Ядрените отпадъци от Съединените щати се съхраняват на украинска 

територия, заяви заместник-началникът на Народната милиция на Донецка народна 

република Едуард Басурин. 

 

Басурин заяви, че бившият президент на Украйна Петро Порошенко по време на 

управлението си е сключил споразумение с американското министерство на 

енергетиката за изхвърлянето на ядрени отпадъци от Съединените щати в региона на 

Суми. 

 

Според представител на ДKР Вашингтон е отделил повече от 100 млн. долара за 

изграждане на съоръжения за съхранение на отпадъци, но част от средствата са били 

„откраднати“, а останалите средства не са достатъчни за тези складове. 

 

Украинската страна, заяви Басурин, не е изпълнила частта от договора, за да осигурят 

правилното съхранение на ядрените отпадъци. Така на част от особено важните 

обекти не са инсталирани стационарни системи за радиационен контрол, 

предоставени от американската страна. 

 

Радиационното замърсяване не се наблюдава в населени места, разположени в 

близост до депа за отпадъци, отбеляза той. 

 

"Така САЩ уравняват украинците с лица трета класа и се интересуват от използването 

на Украйна само като суровина, както като от колонии за изхвърляне на радиационни 

и химически отпадъци“, заключва Басурин. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Доброволци събраха 250 чувала смет край "Голям Беглик" 

https://pogled.info/svetoven/obyaviha-ukraina-za-koloniya-za-amerikanski-yadreni-otpadatsi.105580
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Линк: http://pazardjik.marica.bg/dobrovolci-sybraha-250-chuvala-smet-kraj-golqm-beglik-
Article-214609.html 

 

 
 

Текст: През изминалите почивни дни (8-9 юни 2019 г.) доброволци, организирани от 

Сдружение „Байкария“ с подкрепата на ТП ДГС „Родопи“, проведоха поредната акция 

по почистването на язовир „Голям Беглик“, Западни Родопи, съобщиха 

организаторите. 

 

На територията на яз. „Голям Беглик“ се намират три защитени местности – ЗМ 

„Самодивска поляна“, ЗМ „Чатъма“ и ЗМ „Батлъбоаз“, в които се допуска ограничена 

човешка дейност, която не вреди на околната среда, а защитеният им статут има за 

цел да се опазват красивите местности за отдих и туризъм и местната флора и 

фауна. Цялата територия около яз. „Голям Беглик“ попада в рамките на екологичната 

мрежа НАТУРА 2000 в Защитена зона „Западни Родопи“ по Директивата за 

местообитанията и Директивата за птиците. 

 

Всички тези факти обаче не пречат района да бъде силно замърсяван ежегодно в 

резултат от натоварения туристически летен сезон. При редовните почиствания, които 

Сдружението провежда, се наблюдава трайната тенденция голяма част от 

замърсяването да е от битови отпадъци, останали край бреговете на язовира от 

къмпингуващи през лятото хора. 

 

В тазгодишната акция по почистването се включиха близо 50 доброволци, които в 

рамките на два дни успяха да съберат от територията на язовира над 250 чувала смет 

с тонаж около 2 тона и обем от около 15 куб. м. Боклукът беше извозен към депото за 

битови отпадъци, използвано от Община „Батак“, от два камиона – на ТП ДГС „Родопи“ 

и на Общината. 

 

"Кампаниите по почистването и информирането на хората за проблемите на 

околната среда имат за основна цел да доведат да осъзнаване на проблема от по-

широката общественост. 

Изхвърлените и заровени в почвата боклуци замърсяват подпочвените води и се изливат 

в язовирите, от които се снабдяваме с питейна вода. Язовир „Голям Беглик“ е едно от 

най-атрактивните места за туризъм и почивка в Родопите и чрез подобни организирани 

действия се опитваме да го направим „добрия пример“ за природосъобразна 

човешка дейност. Смятаме, че популяризирането на такива акции ще доведе до 

осъзнаване на проблема и намаляване на замърсяването. Чрез подкрепа от страна 

на медиите на такъв тип инициативи, се повлиява върху по-отговорното отношение към 

средата ни", пишат от "Байкария". 

 

Източник: Актуално 

http://pazardjik.marica.bg/dobrovolci-sybraha-250-chuvala-smet-kraj-golqm-beglik-Article-214609.html
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Заглавие: Във Велико Търново предстои събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата 

 

Линк: https://www.actualno.com/velikotarnovo/vyv-veliko-tyrnovo-predstoi-sybirane-na-

opasni-otpadyci-ot-domakinstvata-news_758521.html 
 

 
 

Текст: Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата ще се 

проведе на 17 и 18 юни 2019 г. във Велико Търново. В града ще бъдат разкрити два 

мобилни пункта за предаването на отпадъците, както следва: 

На паркинга на ул. „Стоян Михайловски“ в кв. „Картала“, който ще работи на 17 юни 

(понеделник) от 10,00 ч. до 16,00 ч.; На паркинга на ул. "Симеон Велики" - срещу МОЛ 

Велико Търново, който ще работи на 18 юни (вторник) от 10,00 ч. до 16,00 ч. Гражданите 

могат да предават следните видове отпадъци: 

лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри; 

флуоресцентни тръби; почистващи препарати, дезинфектанти, химикали; пестициди; 

масла и лепила; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; негодни 

за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми 

 

Кампанията е организирана от община Велико Търново и фирма „Балбок 

инженеринг“. Организаторите апелират към гражданите да използват 

предоставената възможност и да изчистят опасните отпадъци от домовете си, като се 

включат в кампанията. Допълнителна информация и отговори на възникналите въпроси 

можете да получите на зелените телефони 062/619 502 и 062/619 552 в общинския 

отдел „Околна среда“. 
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