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Източник: Money.bg 

 
Заглавие: Япония иска да внася отпадъците на Югоизточна Азия. И влага $18 милиона 

в тази цел 

 

Линк: https://money.bg/macro/yaponiya-iska-da-vnasya-otpadatsite-na-yugoiztochna-

aziya-i-vlaga-usd18-miliona-v-tazi-tsel.html 
 

 
 

Текст: Управлението на отпадъци е мръсна работа, но в бъдеще тя ще става все по-

доходоносна, след като тревожните сигнали около замърсяването на околната среда 

зачестяват. 

 

Според изчисленията на финансови анализатори заводите за изгаряне на отпадъци в 

световен мащаб ще печелят по общо 80 милиарда долара през 2022 година. 

 

Япония има план да играе ключова роля на този пазар в региона на Югоизточна Азия 

и се надява да спечели от това. 

 

От публикация на Nikkei Asian Review, цитиран от MSN News, японското министерство 

на околната среда ще задели 18,6 милиона долара от бюджета си за 2019 година за 

развитието на публично-частен консорциум. 

 

Той трябва да разработи цялостна система и предложения държавите от региона да 

изнасят отпадъците си за рециклиране в Япония. А по-голямата част от страните в 

Югоизточна Азия имат проблеми със замърсяването. 

 

Властите в страната трябва да представят програмата си в рамките на срещата на 

върха на Г-20 в Осака тази седмица. 

 

В момента в региона се работи по 10 подобни проекта, като включително такива имат 

Сингапур, Тайланд, Индонезия и Виетнам. Целта на японските власти е страната да 

завземе по-голям пазарен дял преди Китай да затвърди позицията си в този сегмент. 

 

Преди няколко десетилетия самата Япония имаше проблем със замърсяването след 
икономическия ѝ бум през 60-те години на миналия век. В резултат днес в страната 

има 380 завода за изгаряне на отпадъци. Близо една трета от тях произвеждат енергия 

от боклуците. 

 

Източник: Sinoptik.bg 

 
Заглавие: Съоръжението за събиране на боклук в океана отново работи  

 

https://money.bg/macro/yaponiya-iska-da-vnasya-otpadatsite-na-yugoiztochna-aziya-i-vlaga-usd18-miliona-v-tazi-tsel.html
https://money.bg/macro/yaponiya-iska-da-vnasya-otpadatsite-na-yugoiztochna-aziya-i-vlaga-usd18-miliona-v-tazi-tsel.html
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Конструкцията се повреди при първия опит за изтегляне до пластмасовото сметище 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/syoryzhenieto-za-sybirane-na-bokluk-v-okeana-

otnovo-raboti-3052 
 

 
 

Текст: Съоръжението за почистване на пластмасовите отпадъци в Тихия океан, което 

се повреди миналата година, отново функционира.  

 

Проектът "Оушън клийнъп проджект" предвижда океанът между Хаваи и Калифорния 

да бъде почистен с помощта на специално конструирана U-образна бариера. 

 

През миналата година конструкцията трябваше да бъде изтеглена от кораб до 

мястото, но поради силния вятър и големите вълни тя се разцепи и се наложи да бъде 

поправена.     

 

След 4-месечен ремонт съоръжението е готово за действие. Бариерата се спуска на 

дълбочина 3 метра и трябва да спира и улавя пластмасовите отпадъци, които само в 

в този район са около 1,8 трилиона парчета.  

 

В същото време конструкцията не пречи на движението на морските видове под нея. 

 

Инициаторът на проекта Боян Слат има амбициозния план постепенно да инсталира 

60 подобни устройства в океаните. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Деветото издание на „Да изчистим България заедно“ стартира на 14 

септември (СНИМКИ) 

 

Линк: https://stolica.bg/svobodno-vreme/devetoto-izdanie-na-da-izchistim-balgariya-

zaedno-startira-na-14-septemvri-snimki 

 

 
 

Текст: От началото досега са събрани около 90 000 т отпадъци, а от картата на 

България са изчезнали над 13 700 нерегламентирани сметища и замърсени зони 

 

 

https://www.sinoptik.bg/news/syoryzhenieto-za-sybirane-na-bokluk-v-okeana-otnovo-raboti-3052
https://www.sinoptik.bg/news/syoryzhenieto-za-sybirane-na-bokluk-v-okeana-otnovo-raboti-3052
https://stolica.bg/svobodno-vreme/devetoto-izdanie-na-da-izchistim-balgariya-zaedno-startira-na-14-septemvri-snimki
https://stolica.bg/svobodno-vreme/devetoto-izdanie-na-da-izchistim-balgariya-zaedno-startira-na-14-septemvri-snimki
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Голямата кампания на bTV Media Group "Да изчистим България" стартира по-рано тази 

година, съобщиха организаторите. Деветото издание започва на 14 септември и е 

първото от световната иницатива World Clean Up Day 2019. През 2018 г. "Да изчистим 

България" бе подкрепена от над 400 000 доброволци в цялата страна. 

 

За деветото издание организаторите ще разширят обхвата с допълнителни 

възможности за подобряване на средата, в която живеем. Те се надяват да се 

обединят още повече граждани в името на добрия пример и каузата за по-чиста 

околна среда. 

 

"Да изчистим България" обединява институции, неправителствени и бизнес 

организации и доброволци. Най-голямата доброволческа акция в България отдавна се 

е превърнала в кауза за по-чиста околна среда и по-добро качество на живот. При 

старта на кампанията през 2013 г. участват 375 000 доброволци, които през миналата 

година достигнаха 409 073. А общата почистена площ от доброволците у нас е 1 770 

000 кв. м. за 2018 г. 

 

Голямото чистене на България е част от Световния ден на почистването. У нас то 

започва на 14 септември 2019 г. и ще завърши в Хавай през нощта на 21 септември. В 

глобалната инициатива през 2018 г. се включват 159 държави и 36 млн. души от всички 

краища на света. За постигнатите резултати bTV Media Group беше отличена с 

престижната „Зелена медия“ - част от националния конкурс „Най-зелените компании 

в България“. 

 

От старта си досега „Да изчистим България заедно” е получила подкрепата на над 2 

050 000 доброволци от цялата страна. За същия период, по информация от 

Министерството на околната среда и водите, са събрани близо 90 000 тона отпадъци, 

а от картата на България са изчезнали над 13 700 нерегламентирани сметища и 

замърсени зони. 

 

Източник: Флагман 

 
Заглавие:  Община Несебър с нови екологични инициативи 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/190270 
 

 
 

Текст: От вендинг машини за разделно събиране на отпадъци гражданите получават 

храна за кучета и котки 

  

Община Несебър извършва поетапно поставяне на специални кошчета за кучешки 

екскременти. Към момента са закупени 50 броя кошчета, които се монтират на 

ключови места в Несебър – нова и стара част, жк „Черно море”, гр. Свети Влас и гр. 

Обзор. До края на месец юли ще бъдат разположени още 50 броя .  

https://www.flagman.bg/article/190270
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Поставени са и 2 броя вендинг машини за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки /пластмасови бутилки/, срещу които гражданите получават храна за кучета 

и котки в Несебър и Обзор. Предстои и отварянето на 3 броя новоизградени площадки 

за свободно движение на домашни любимци – малки и големи кучета. Те ще бъдат 

разположени  в жк „ Черно  Море”, в рамките на бившата спортна площадка на 

северната алея и в близост до паркинг Мелница  - Несебър нова част. Това е само 

част от екологичните инициативи на общината, за да бъде градът по-чист и 

гостоприемен. 

 

Източник: News.sliven.net 

 
Заглавие:  Установиха нарушения при изкупуване на черни и цветни метали 

 

Ликн: https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=293674 

 

 
 

Текст: Установени са нарушения по линия „Изкупуване и третиране на отпадъци от 

черни и цветни метали“ при специализирана операция на полицията в Сливен.  

 

На 24 юни в хода на операция за установяване на нарушения при изкупуване на черни 

и цветни метали служители на сектор „Противодействие на икономическата 

престъпност“ към ОДМВР-Сливен са извършили проверки на пунктове за вторични 

суровини и части домове на територията на община Сливен. В частен имот в село 

Чинтулово полицейските служители са установени на съхранение различни части от 

моторни двигатели, включително автомобилни радиатори, динама, стартери и 

акумулатори в нарушение на изискванията от закона за управление на отпадъците, 

както и наредбата за търговска дейност със същите. По случая е взето отношение от 

служители на РИОСВ- Стара Загора, като на място е съставен констативен протокол. 

 

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=293674

