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Източник: Синоптик 

 
Заглавие: Ако искаш да ядеш, донеси пластмаса  

 

Подобни инициативи има в Камбоджа и Белгия 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/ako-iskash-da-iadesh-donesi-plastmasa-3179 

 

 
 

Текст: В индийския град Амбикапур ще заработи кафене за бедняци и бездомници, 

предадоха световните агенции.  

 

То ще бъде първото в Индия, което ще предлага безплатни ястия срещу предадени 

пластмасови отпадъци. Целта е да се насърчат гражданите да поддържат чисти 

градските улици, като събират боклука от тях.     

 

Индия произвежда всеки ден по 26 000 тона пластмасови отпадъци. Въпреки че много 

пластмасови продукти за еднократна употреба са забранени в страната, 

пластмасови отпадъци често се изхвърлят на улиците, в канавките и на полето.     

 

Garbage cafе ще предлага на клиентите си ориз, леща и хляб срещу предадени един 

килограм пластмасови отпадъци, за половин килограм пластмаса ще се предлага 

малка закуска.     

 

Политиката за рециклиране на отпадъци на град Амбикапур е изключително успешна 

и го прави един от най-чистите градове в Индия.     

 

Това се дължи до голяма степен на инициативата, при която жени събират по домовете 

пластмасовите отпадъци на домакинствата и ги предават за преработка. 
 

Източник: 24Часа 

 
Заглавие: Изграждат зелен компостер в Монтана 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/7583024 
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Текст: Първа копка на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци ще направи на 1-ви август кметът на Монтана Златко 

Живков. Строителната площадка за изграждане на компостера е разположена до 

Регионалното депо за отпадъци с. Крапчене, местност „Неделище“, гр. Монтана. 

 

Екопроектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата. 

 

ЕкоПроектът е на обща стойност 6 милиона 154 хиляди 812 лева, от които безвъзмездна 

финансова помощ – 4 397 921,77 лева ( 3 738 233,50 лева от Европейския фонд за 

регионално развитие и 659 688,27 лева национално съфинансиране от държавния 

бюджет на Република България), 567 553,87 лева собствен принос на община Монтана 

и 1 189 336,57 лева недопустими разходи. 

 

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими 

отпадъци, генерирани на територията на община Монтана, чрез разделното 

събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. 

Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските 

и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

битови отпадъци, предназначени за депониране. 

 

Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за 

разделно събиране и оползотворяване на биоразградими битови отпадъци в 

общината. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Индустрия за 25 млрд. долара страда от свръхпредлагане, което тласка 

цените надолу 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-07-30/zatanali-do-gusha-v-

bokluk 

 

 
 

Текст: В цяла Индия, от бедни селца до богати предградия, милиони събирачи на 

отпадъци работят усърдно, за да събират боклука на други хора. Наричат ги клошари, 

боклукчии, радивали (на местно наречие) и дори мениджъри на отпадъци. Някои 

обикалят от врата до врата, други събират желязо и стари тухли от строителни обекти 

при разрушаване на стари сгради, трети почистват паркове и улици. Има дори 

събирачи на коси, които след това се изнасят на килограм (или по-скоро на тон) за 

производство на перуки, пише Wall Street Journal. 

https://www.bloombergtv.bg/novini-ot-sveta/2019-07-30/zatanali-do-gusha-v-bokluk
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Всички тези хора са началното звено на многопластова индустрия за преработка на 

стойност около 25 милиарда долара годишно. След сортиране и обработка от 

посредници и производители, суровините от отпадъците успяват да се превърнат в 

нови вещи и продукция. Тази работа е единствен поминък за цели прослойки от хора 

в Индия и дори представлява изход от бедността за някои касти в тази страна с повече 

от един милиард жители население. 

 

Цялата тази индустрия сега е поставена под заплаха от поведението на двамата 

основни играчи на световния пазар на боклук – Китай и САЩ. Миналата година Пекин 

драматично намали вноса на боклук, а количествата изнасяни от САЩ запазиха 

обемите си от милиони тонове годишно. Това буквално наводни пазара на боклуци и 

тласна цените му надолу навсякъде по света. 

 

Индийските рециклиращи компании се възползваха от ситуацията и започнаха да 

внасят повече отпадъци от САЩ и света. През 2018 г. вносът на смесен пластмасов 

боклук в Индия е нарастнал с 33% в сравнение с 2017 г. Това пък намали изкупните 

цени за милиони бедни събирачи на отпадъци, ровещи в сметищата, за да открият 

неща за продаване като суровини. 

 

Цялата ситуация има голямо отражение върху миграционните процеси в самата 

Индия – милиони семейства са напуснали селата си, за да отидат по-близо до 

градовете, където събират и сортират боклук. Сега, когато източникът им на доходи 

пресъхва, много от тях се завръщат у дома. Цената на килограм пластмасови бутилки 

е спаднала от 45 на 25 рупии (от 65 на 36 цента). Огромните количества отпадък 

намаляват и печалбата на компаниите, които преработват боклука в използваеми 

суровини. Пластмасовите пелети, крайния продукт от преработката на пластмаси, са 

спаднали от 80 на 45 рупии за килограм. В Малайзия и други страни също има прилив 

на вноса на отпадъчна пластмаса, докато Индия и Индонезия са сред най-големите 

вносители на хартия за рециклиране. 

 

„Много хора дойдоха в тази индустрия в Индия и другаде, докато цените бяха високи 

благодарение на Китай“, казва Адам Майнтър, автор на книга за световната търговия 

с отпадъци „а сега им се налага да напуснат“. 

 

През 2018 г. Китай увеличи рестрикциите за внос на отпадъци за суровинна 

преработка за да увеличи възможностите на собствената си индустрия да работи с 

местни боклуци. Китай също така иска и да се отърве от имиджа на страна, внасяща 

боклук от целия свят, което се счита за мръсна и замърсяваща индустрия. Само в 

САЩ, световен лидер в износа на отпадъци, износът на пластмаса и хартия за Китай 

е спаднал с повече от една трета за последната година. 

 

Източник: Новини 

 
Заглавие: Почистиха 8 тона отпадъци от нерегламентирано сметище в Търговище 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/549806 
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Текст: Екипи на Общинското предприятие БКС в Търговище почистиха района на 

нерегламентирано сметище. То се е образувало на входа на вилната местност 

"Драката". 

 

Извозени са били 8 тона отпадъци, увериха от общинската администрация. Сред 

боклуците е имало както строителни и едрогабаритни отпадъци, така и електрическо 

оборудване. 

 

Количеството отпадъци е било генерирано само за два дни, след последното 

извозване на сметта на 26 юли. 

 

Така наречените вилни зони на Търговище се намират в земеделски земи и са извън 

регулация, заявяват от общинската администрация. Според заповедта за 

сметосъбиране, в тези зони боклукът трябва да се извозва веднъж седмично. Въпреки 

това, общинското предприятие извършва тази дейност два и повече пъти в седмицата. 

"Приходите от такса смет от тези имоти обаче по никакъв начин не генерират 

необходимите средства за почистване. Годишно за имотите в тези зони се плаща 

такса, която варира от 6 стотинки до 9 лв. В същото време, за извозването на 

отпадъците от един 4-кубиков контейнер, каквито са разположени в "Драката", са 

необходими 2508 лв. на година", се казва още в информацията на администрацията. 

 


