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Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Как може да се сложи край на войната с пластмасата в Азия?  

 

Прекомерното използване на пластмаси е глобален проблем и той трябва да бъде 

решен именно в световен мащаб 

 

Линк: https://www.investor.bg/drugi/338/a/kak-moje-da-se-sloji-krai-na-voinata-s-

plastmasata-v-aziia-285984/ 
 

 
 

Текст: Конфликтът, който сега бушува в световната система за рециклиране, печели 

много по-малко внимание от търговската война. Tази битка е добра илюстрация на 

напрежението между развиващите се икономики и богатия свят и по-широката 

тенденция към деглобализация, която те носят, пише Nikkei Asia Review. 

 

През 2018 г. Китай забрани вноса на редица видове пластмасови отпадъци, като 

доброволно се отказа от позицията си на световен лидер в рециклирането. Търговията 

с пластмаси бързо се премести на друго място, предимно в Югоизточна Азия. Страни 

със съществуващи сектори за рециклиране като Тайланд и Малайзия внезапно бяха 

затрупани с контейнери, пълни с отпадъци. 

 

Последва ожесточена политическа реакция. Местните предприятия за рециклиране 

често внасят отпадъци, преработват каквото могат, преди да изхвърлят или изгорят 

останалите, създавайки безброй екологични проблеми. В средата на юли Индонезия 

стана предната страна, която върна доставките с отпадъци, изпращайки 210 тона 

обратно в Австралия. 

  

Други лидери в тази индустрия предприеха подобни стъпки, като най-запомнящо се 

на президента на Филипините Родриго Дутерте. През май той върна десетки 

контейнери в Канада, като първоначално заплаши да изхвърли материала пред 

канадското посолство в Манила. 

 

Всичко това се отразява на нарастващата загриженост на обществото относно 

световната екологична криза, подхранвана от избягването на употребата на 

пластмаса и нарастващото замърсяване. Глобалното производство на пластмаса 

наистина нараства и изглежда, че ще продължи да се движи в тази посока. Светът е 

произвел около 300 млн. тона пластмасови отпадъци през 2015 г., показват проучвания, 

като количествата почти са се удвоиха през последните две десетилетия. Екологичните 

https://www.investor.bg/drugi/338/a/kak-moje-da-se-sloji-krai-na-voinata-s-plastmasata-v-aziia-285984/
https://www.investor.bg/drugi/338/a/kak-moje-da-se-sloji-krai-na-voinata-s-plastmasata-v-aziia-285984/
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групи се опасяват, че обемът на пластмасовите отпадъци може да се удвои отново до 

2030 г. 

 

През 1991 г. Лорънс Самърс пише своята известна бележка, докато заема длъжността 

на главен икономист на Световната банка, според която, токсичните отпадъци трябва 

да се изпращат в страните от Третия свят, където биха могли да бъдат преработени 

по-евтино и ефективно. По-късно Самърс твърди, че се е пошегувал, но в крайна 

сметка се стига до възприемането, че по-богатите страни са политически неморални 

и екологично безчувствени - виждания, които лежат в основата на обществения гняв, 

който сега преминава през голяма част от Югоизточна Азия. 

 

За да бъдем честни, в този случай тези възприятия са поне частично точни. 

Правителствата в страни като Канада и Австралия традиционно не обръщат особено 

внимание на отпадъците, които изпращат в чужбина. Рециклираните материали се 

търгуват чрез сложни вериги от посредници и не се регулират добре. Правителствата 

в Югоизточна Азия твърдят, че имат малък контрол върху това, което получават. Вместо 

чист пластмасов материал за рециклиране, Индонезия заяви, че контейнерите, 

изпратени обратно в Австралия в средата на юли, са били пълни с електронни 

отпадъци и други токсични видове боклуци. 

 

„Пластмасовите“ сблъсъци може скоро да се влошат. 

 

Наскоро бяха приети нови глобални правила за пластмасите съгласно Конвенцията 

на Обединените нации,приета в Базел - договор, уреждащ световната система за 

отпадъци, ратифициран от близо 200 държави, без САЩ. Влизайки в сила през 2021 г., 

регулациите ще дадат на страните получатели по-голям контрол върху отпадъците, 

които получават. 

 

Защитниците на околната среда продължават да забраняват вноса с надеждата да 

принудят правителствата в по-богатите страни да действат и да тласкат компаниите от 

хранително-вкусовата промишленост и потребителския сектор да намерят 

алтернативи. 

 

Подобно крайно третиране може да е необходимо, но далеч не е ясно, че наличието 

на повече забрани, а с тях и допълнително унищожаване на световната система за 

рециклиране, всъщност ще се окажат точният вариант. 

 

За да работят обаче, тези мерки трябва да бъдат балансирани чрез инвестиции в 

местни съоръжения за рециклиране. 

 

Създаването на кръгови системи, в които всички отпадъци, произведени от богатите 

държави, остават в рамките на техните граници, вероятно ще бъдат непрактични, поне 

в краткосрочен план. Вместо това по-богатите замърсяващи нации трябва да действат 

разумно, за да помогнат на нововъзникващите рециклиращи компании да „почистят“ 

своята търговия чрез споделяне на технологии за рециклиране. 

 

Оставяйки политиката настрани, пътят към решаването на много от тези проблеми 

включва ясни административни и управленски действия. Контролът върху индустрията 

за рециклиране в Югоизточна Азия често е слаб. Малайзия вече е забранила вноса на 
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пластмасови отпадъци, но изглежда, че изпълнението не се прилага и наблюдава. С 

по-доброто регулиране, подобреното управление и по-модерни технологии няма 

причина търговията с отпадъчни пластмаси да не продължи да работи. Най-важното 

обаче е по-богатите страни да спасят настоящата глобална система за 

рециклиране, като помогнат на тези, които вършат мръсната работа в чужбина. 

 

Югоизточна Азия също така трябва да инвестира в своите съоръжения за отпадъци и 

рециклиране поради вътрешни причини, тъй като най-голямото производство на 

пластмаси е именно в този район, а потреблението на продукти от такъв характер 

продължава да расте сред тези страни. 

 

Ако Югоизточна Азия изцяло затвори вратите си за пластмасите, съществува и риск 

голяма част от отпадъците по света просто да се насочи в друга посока – към други 

части наАзия или Африка. 

 

Ако не се предприемат действия, спорът за пластмасите не само ще влоши 

сериозно отношенията между по-богатите и по-бедните нации, но и ще изостри 

бъдещите глобални екологични спорове, особено на фона на проблемите, свързани 

с изменението на климата. 

 

Прекомерното използване на пластмаси е глобален проблем и той трябва да бъде 

решен именно в световен мащаб. 

 

Източник: Money.bg 

 
Заглавие: Първа копка на компостираща инсталация в Свиленград 

 

Линк: https://e-svilengrad.com/2019/07/18/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8

9%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/ 

 

 
 

Текст: Πъpвa ĸoпĸa нa ĸoмпocтиpaщa инcтaлaция зa paздeлнo cъбpaни зeлeни и 

биopaзгpaдими oтпaдъци зa тepитopиятa нa oбщинa Cвилeнгpaд бe нaпpaвeнa днec 

ĸpaй Cвилeнгpaд, в мecтнocттa Дeвeттe чyĸи. 

Cлeд цъpĸoвнoтo ocвeщaвaнe oт apxиepeйcĸия нaмecтниĸ oтeц Koнcтaнтин, пъpвaтa 

ĸoпĸa нaпpaвиxa ĸмeтът инж. Гeopги Maнoлoв, pъĸoвoдитeлят нa пpoeĸтa инж. Ивaнĸa 

Димитpoвa и ĸoopдинaтopът Cвeтлaнa Динĸoвa. 

 

B пpивeтcтвиeтo cи ĸъм гocтитe нa цepeмoниятa ĸмeтът инж. Гeopги Maнoлoв oтбeлязa 

вaжнocттa нa пpoeĸтa зa здpaвeтo нa xopaтa, чиcтoтaтa нa пpиpoдaтa и paзмepa нa 

тaĸcaтa битoви oтпaдъци. 

 

https://e-svilengrad.com/2019/07/18/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/
https://e-svilengrad.com/2019/07/18/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/
https://e-svilengrad.com/2019/07/18/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/
https://e-svilengrad.com/2019/07/18/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

Toзи пpoeĸт e чacт oт цялocтeн пpoцec зa пpeвpъщaнeтo нa Cвилeнгpaд в пo-чиcтo 

мяcтo зa живeeнe, ĸaзa тoй. Πpoцecът зaпoчнa мнoгo пo-paнo c peĸyлтивиpaнeтo нa 

cтapoтo дeпo зa битoви oтпaдъци, c paздeлнoтo cъбиpaнe нa oтпaдъцитe, c 

изгpaждaнeтo нa eĸoĸътoвe. Hacтoящият пpoeĸт вeчe e пo-виcoĸa cтeпeн нa дeйcтвиe 

и миcлeнe в тaзи cфepa. Tyĸ зeлeният oтпaдъĸ щe бъдe пpeвpъщaн в ĸpaeн пpoдyĸт 

ĸoмпocт зa нaтopявaнe или тoвa e т.нap. ĸpъгoвa иĸoнoмиĸa и пoĸaзвa идeятa нa 

oбщинaтa зa oпoлзoтвopявaнe нa oтпaдъцитe. Bидяxмe oт пpимepa нa итaлиaнcĸи 

oбщини, чe тe ca пocтигнaли тoвa зa 10 гoдини, вaжнoтo e дa имa пocтoянcтвo. Toзи 

пpoeĸт e тeжъĸ и peaлизaциятa мy нямa дa e лecнa, нo aз вяpвaм в eĸипa и мy 

пoжeлaвaм ycпex, зaвъpши инж. Maнoлoв. 

 

Oчaĸвa ce eĸплoaтaциятa нa ĸoмпocтиpaщaтa инcтaлaция зa Oбщинa Cвилeнгpaд дa 

дoвeдe дo нaмaлявaнe нa oбщoтo ĸoличecтвo дeпoниpaни битoви oтпaдъци нa 

Peгиoнaлнoтo дeпo в Xapмaнли oт 7 796 тoнa нa гoдинa дo 4 921 тoнa, a oбщoтo 

ĸoличecтвo нa дeпoниpaнитe биopaзгpaдими битoви oтпaдъци oт 5 110,78 тoнa нa 

гoдинa дa нaмaлee дo 3 325,63 тoнa. 

 

Ha oбщинcĸи тepeн oт 12 дĸa щe бъдe изгpaдeнa и въвeдeнa в eĸcплoaтaция мoдepнa 

инcтaлaция зa ĸoмпocтиpaнe нa paздeлнo cъбpaни зeлeни и биopaзгpaдими битoви 

oтпaдъци c ĸaпaцитeт 3 000 тoнa гoдишнo. Tя щe oбxвaщa вcичĸи нaceлeни мecтa нa 

oбщинaтa и щe oбcлyжвa нaceлeниe oт 22 500 дyши. B oбeĸтa щe ce oбocoбят 

плoщaдĸa зa пpиeмaнe нa биooтпaдъцитe, ĸъдeтo тe щe бъдaт paздpoбявaни и 

cмecвaни, и плoщaдĸa зa зpeeнe нa oтпaдъĸa. Щe бъдe изгpaдeн нaвec зa 

cтaциoнapнo  

 

бapaбaннo cитo и cĸлaд c нaвec зa cъxpaнeниe нa гoтoвия ĸoмпocт. Щe ce изгpaди 

oфиc c oбopyдвaнe. Paйoнът щe бъдe oгpaдeн c oгpaдa c пopтaлнa вpaтa. Щe ce 

пocтaви ocвeтлeниe и видeoнaблюдeниe. Щe ce oфopми пapĸoвa зoнa. 

Cъпътcтвaщaтa инфpacтpyĸтypa ĸъм инcтaлaциятa вĸлючвa изгpaждaнe нa дoвeждaщ 

път, пocтaвянe нa eлeĸтpoзaxpaнвaнe c тpaфoпocт, изгpaждaнe нa пoмпeнa cтaнция 

и нaпopeн вoдoпpoвoд. 

 

Oфициaлнaтa цepeмoния ce opгaнизиpa пo пpoeĸт „Изгpaждaнe нa ĸoмпocтиpaщa 

инcтaлaция зa paздeлнo cъбpaни зeлeни и биopaзгpaдими oтпaдъци-Cвилeнгpaд”, 

Дoгoвop зa бeзвъзмeзднa финaнcoвa пoмoщ № BG16M1OP002-2.005-0010. Toй ce 

ocъщecтвявa c финaнcoвaтa пoдĸpeпa нa Oпepaтивнa пpoгpaмa „Oĸoлнa cpeдa“ 

2014-2020 г., cъфинaнcиpaнa oт Eвpoпeйcĸия cъюз чpeз Eвpoпeйcĸия фoнд зa 

peгиoнaлнo paзвитиe. Бeнeфициeнт e oбщинa Cвилeнгpaд. Oбщaтa cтoйнocт нa 

пpoeĸтa e 3 564 395,85 лeвa, oт ĸoитo oт Eвpoпeйcĸия фoнд зa peгиoнaлнo paзвитиe 2 

284 730,03 лeвa и нaциoнaлнo cъфинaнcиpaнe 403 187,65 лeвa. Cъфинaнcиpaнeтo oт 

Oбщинa Cвилeнгpaд e 876 478,38 лeвa. Cpoĸът нa изпълнeниe e 24 мeceцa. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: 50 години след първата стъпка Луната стана сметище с 200 тона отпадъци  

 

Сред останките са перо от сокол и голф стик 
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Линк: https://www.dnes.bg/rusia/2019/07/20/50-godini-sled-pyrvata-stypka-lunata-stana-

smetishte-s-200-tona-otpadyci.417075 

 

 
 

Текст: 50 години след първата стъпка на човешки крак на Луната, равмосметката от 

нашето влияние на спътника ни е стряскаща: над 200 тона скрап и отпадъци са 

оставили всичките мисии до момента, съобщава "Гардиън", цитиран от bTV.  

 

Въпреки че преди дни вторият човек, стъпил на Луната, Бъз Олдрин описа лунната 

повърхност като "величествена пустош", в момента там се намират предмети, на 

които никога не е било отредено да се върнат у дома. 

 

В лунното сметище в момента има перо на сокол, стик за голф, цели 96 торби с 

човешки отпадъци, алуминиева фигура, роботи, части от космически кораби и т.н.  

 

Най-тежките предмети са останките от ракетите "Сатурн", разбити кораби, както и 

голям брой модули, изстреляни от Съветския съюз. На Луната обаче има останки от 

роботи от целия свят - Япония, Германия, Китай и Индия. 

 

Дори стикът за голф си има своята интересна история. Оказва се, че той е бил 

използван от Алан Шепърд - първият американец в Космоса и петият човек стъпил на 

Луната. Астронавтът се опитал да поиграе голф по време на мисията "Аполо 14".  

 

Освен това на спътника ни се намират 12 чифта обувки, сто банкноти от по 2 долара 

и позлатена маслинова клонка, която била занесена от Нийл Армстронг като символ 

на мира. 

 

 

https://www.dnes.bg/rusia/2019/07/20/50-godini-sled-pyrvata-stypka-lunata-stana-smetishte-s-200-tona-otpadyci.417075
https://www.dnes.bg/rusia/2019/07/20/50-godini-sled-pyrvata-stypka-lunata-stana-smetishte-s-200-tona-otpadyci.417075

