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Източник: Капитал 

 

Заглавие: Проблемите на Китай със сметищата 

 

Само за 2017 г. в страната са събрани 215 млн. тона отпадъци, генерирани от 

домакинствата в градовете 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/17/3993246_problemite_n

a_kitai_sus_smetishtata/ 

 

 
 

Текст: Сметището Дзянцунгоу в китайската провинция Шанси с размер на 100 

футболни игрища е запълнено 25 години по-рано от предвиденото. То е било с 

вместимост от 2500 тона боклук на ден, но е поемало 10 хил. тона на ден, пише ВВС. 

 

Изградено е през 1994 г. и е трябвало да функционира до 2044 г. Обслужва 8 млн. 

души, а капацитетът му е 34 млн. куб. метра. Наскоро в района отвори нова фабрика 

за изгаряне на отпадъци, като до следващата година се очаква да заработят поне още 

четири. Очакванията са, че общо ще могат да обработват 12 750 тона боклук на ден. 

 

Алтернативни методи 

 

Това е в унисон с плана на управляващите да намалят броя на сметищата и да 

използват други методи за справяне с проблема. Китай е сред най-големите 

замърсители в света. Голяма част от боклука, генериран от неговите 1.4 млрд. жители, 

остава необработен. 

 

През 2017 г. в страната са събрани 215 млн. тона отпадъци, произведени от 

домакинствата в градовете, което е повишение в сравнение със 152 млн. тона преди 

десет години. Няма официални данни за процента на рециклиране, но властите 

обещават, че до края на следващата година 35% от боклука в големите градове ще 

бъде рециклиран. 

  

Затварянето на "световното сметище" 

 

Китай вече не внася отпадъци от други държави, след като в края на 2017 г. Пекин реши 

да забрани вноса на 24 вида боклук. Според правителствени документи за 

въпросната година страната е приела 7 млн. тона пластмаса от Европа, Япония и 

САЩ, както и 27 млн. тона хартия. 

 

Вакуумът, който остави затварянето на т.нар. световно сметище, беше временно 

запълнен от Малайзия, Филипините и Индонезия. Но те бързо осъзнаха, че не могат да 

се справят с количеството внесен боклук, който доведе до образуване на огромни и 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/17/3993246_problemite_na_kitai_sus_smetishtata/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2019/11/17/3993246_problemite_na_kitai_sus_smetishtata/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

безконтролни сметища на тяхна територия. Затова някои от тези държави на свой ред 

забраниха вноса на определени видове отпадъци. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Доц. Виолин Райков, Институт по океанология: Черно море е много 

замърсено и то най-вече откъм пластмасови отпадъци 

 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2019/11/18/51785/dots-violin-raykov-institut-po-

okeanologiya-cherno-more-e-mnogo-zamarseno-i-to-nay-veche-otkam-plastmasovi-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Фокус: Доц. Райков, във Варна бе представен проект за подобряване на 

транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци. Какви са 

акцентите на този проект ? 

 

Доц. Виолин Райков: Този проект наистина е важен за нас и най-вече за варненската 

общественост, защото са ангажирани две училища. В рамките на проекта обучаваме 

децата на методики за определяне на отпадъците, категоризацията им по плажовете 

и по морското дъно, като за целта се включват и водолази. Обучението на децата се 

провежда за трета поредна година. Проектът “MELTEMI”обединява осем организации 

от Албания, България, Гърция и Кипър с обща цел да предложат подобрения в 

законовата рамка за управление на морските отпадъци, както и да ангажират 

обществото по посока на намаляване на замърсяването с твърди отпадъци в 

морската среда. Черноморските брегове са уязвими на антропогенна и техногенна 

дейност. В този смисъл, по-голяма част от замърсителите попадат в морето чрез 

естествения и изкуствения речен отток, от крайбрежни съоръжения, насипи от земна 

маса, чрез драгажни и коробоплавателни дейности. Морските отпадъци имат 

изключително важно въздействие върху равновесието на черноморската екосистема. 

Източниците на морските отпадъци са проблем, който е тясно свързан с 

екосистемата и общественото здраве, опазването на околната среда, динамиката 

на морските местообитания, биологичното разнообразие и устойчивото развитие на 

Черноморския регион. Морските отпадъци оказват отрицателно въздействие както 

върху популациите и екосистемите, така и върху икономиката. Решаването на 

проблема с морските отпадъци е свързан с разработването на стратегически 

регионален план, съдържащ подходящи нормативни и правни разпоредби. Всяка 

една от партньорските държави изработва собствен регионален план за действие, 

според стратегия 2009-2009-а година. Екологичното образование и връзката с науката 

с училищата е от ключово значение за изграждането на екологично мислене в 

подрастващото поколение. Това е една от най-важните задачи, която си поставя 

проект MELTEMI. Целите на проекта са да се извърши оценка на основните категории 

морските отпадъци в конкретни крайбрежни зони. Преглед на съществуващата 

национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците и 

http://www.focus-news.net/opinion/2019/11/18/51785/dots-violin-raykov-institut-po-okeanologiya-cherno-more-e-mnogo-zamarseno-i-to-nay-veche-otkam-plastmasovi-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/11/18/51785/dots-violin-raykov-institut-po-okeanologiya-cherno-more-e-mnogo-zamarseno-i-to-nay-veche-otkam-plastmasovi-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/11/18/51785/dots-violin-raykov-institut-po-okeanologiya-cherno-more-e-mnogo-zamarseno-i-to-nay-veche-otkam-plastmasovi-otpadatsi.html
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опазването на околната среда. Подобряване и предлагане на правни и политически 

рамки и инструменти за управление, както и на най-добри практики на местно, 

национално и международно равнище. Друга цел на проекта е ангажиране и 

повишаване на осведомеността на обществото, както и стимулиране на 

екологичните образователни практики по проблемите на морските отпадъци. Акцент 

ще бъде и подпомагане на институциите, вземащи решения за съвместно 

разработване на национални и транснационални планове за действие, с оглед на 

намаляване на морските отпадъци. Дейностите по разпространяване на резултатите 

от проекта ще повиши осведомеността относно морските отпадъци и 

предотвратяването на замърсяването с тях. В рамките на инициативата ще бъде 

разработен Информационен център, който да подпомогне широкото 

разпространение на информация и да ангажира обществото. Наред с това, 

повишаването на осведомеността ще се постигне и чрез новата инициатива „Сини 

кафенета (Blue-Cafes), за засилване на връзката с местните общности и ангажиране 

на широката общественост. Те са замислени като поредица от открити срещи. 

Провеждани в кафенета или книжарници. На тях с активното участие на гражданите и 

учениците, ще се дискутират проблемите, свързани с морските отпадъци. 

 

Фокус: Какви отпадъци се изхвърлят основно в Черно море? 

Доц. Виолин Райков: Преди да станат морски отпадъци, тези боклуци са били на 

сушата, като знаете, че пластмасите са основен замърсител в цялото земно кълбо, не 

само в океаните и моретата. За огромно съжаление, всичките боклуци накрая отиват 

в морето – чрез канализация, чрез кораби или туризъм, а най-лошото е, че попаднали 

веднъж в морето, тези отпадъци не се виждат. Голяма част от тях падат на дъното и в 

крайна сметка морето изглежда красиво и синьо, а реално в него има стотици хиляди 

тонове отпадъци, които освен всичко друго се разграждат изключително бавно. Дори 

обаче да се разградят тези отпадъци, те стават на микрочастици, които попадат във 

всички останали организми, които пък накрая попадат на нашата трапеза. Там 

именно е голямата трагедия, защото ние реално хапваме пластмаса. Излишно е да 

казвам, че пластмасата е изключително вредна, както за нас, така и за морските 

обитатели. Вече има преки доказателства, че някои от пластмасите или по-точно 

химията в тях предизвикват различни заболявания, сред които кожни алергии, 

хранителни неразположения, а когато има натрупване се получават хормонални 

промени и дори онкологични заболявания. 

 

Фокус: Вредна ли е в такъв случай рибата, която консумираме? 

Доц. Виолин Райков: Не бих казал, че е толкова вредна. Ние използваме един термин 

– биоакумулация. Това ще рече, че има някакъв лимит на вредни вещества, които 

могат да се натрупат в рибата. Ако ядем тонове риба и те са с микрочастици, 

разбира се, че ще има сериозен ефект върху здравето ни. Това обаче не трябва да 

ни успокоява, защото такъв процес на замърсяване на моретата и океаните трябва 

да бъде прекъснат в зародиш, за да не стигнем до момент, в който ще е прекалено 

късно, за каквито и да било мерки. Много пъти съм казвал, че нещата вече са много 

закъснели, но въпреки всичко, ние сме длъжни като общество да прекъснем този 

порочен процес и да се търсят варианти за рециклиране на всичките тези планини от 

боклуци. Разбирам, че за бизнесът е най-добре да влага в по-евтините материали, но 

в крайна сметка всичко накрая стига до нас и се отразява на нашият начин на живот. 

И това, че те не искат да влагат повече пари за екология, не означава, че не могат да 
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бъдат принудени. В този проект, за който говорих предвижда създаването на правна 

рамка и механизми за подобряване екологичното състояние на моретата и океаните. 

Фокус: Как оценявате нивото на замърсяване на Черно море и какви механизми могат 

да се приложат, за да се спре поголовното му замърсяване? 

Доц. Виолин Райков: Много е замърсено, много и то най-вече откъм пластмасови 

отпадъци. Гуми, стълби, торбички, от целия свят си имаме отпадъци. Знаете, че 

корабоплаването е много развито, което си оказва сериозно влияние, а като добавим 

и туризма, резултатът е наличен. Хубавото е, че поне производството по бреговете 

намаля и замърсяването с химикали е много по-малко, отколкото през 70-те и 80-те 

години. 

 

Фокус: И все пак, какво може да се направи, за да спре тази порочна практика? 

Доц. Виолин Райков: На първо време може да се вземе добрият пример от 

Северозападните европейски държави. Давам пример с Дания и Норвегия. В тези две 

държави много добре се прилага т.нар. „кръгова икономика“, т.е. не само 

събирането и извозването на отпадъците, но и активното им рециклиране. Например 

там има предприятия, които получават държавни дотации, за да произвеждат настилки 

за улиците от пластмаси. Освен това – въвеждат се иновации за разделното събиране 

на отпадъци, има организации, които се занимават с извозването на рибарски 

мрежи, които да кажем са били изоставени в морето. Те се претопяват и се правят 

нови мрежи. Примерите за кръговата икономика са много, но тя е пример за това, 

как бихме могли да се справим с проблема с отпадъците, като по този начин те не 

стигат до морето. В момента при нас отпадъците се вадят от морето или поне една 

част от тях, но проблемът е как да бъдат преработени. Нямаме организирана система 

или организация, която да се заеме с това, да ги преработи, за да не се върнат отново 

в морето. 

 

Фокус: А трудно ли се вадят тези отпадъци от морето? 

Доц. Виолин Райков: Процедурата по вадене на отпадъци от моретата е доста трудна. 

Все пак вече функционира т.нар. кампания „Fish for litter”, в които рибари получават 

финансови облекчения, когато вадят отпадъци от морето. Примерно при нас, може 

10 рибарски кораба, които работят във Варненския залив, когато пускат бим траловете 

си, с които ловят рапани, да вадят и отпадъци, които качват на борда. Когато обаче 

няма организация, за поемането на тези боклуци на сушата, цялото занятие се 

обезсмисля. Именно тези процеси не са добре урегулирани в България, а и не само. 

 

Фокус: За да се говори за подобряване на екологията в Черно море, не следва ли да 

се включат в този проект и другите черноморски държави? 

Доц. Виолин Райков: Имаме спечелен проект, който обхваща всички черноморски 

страни, без Русия, тъй като това е трансгранично сътрудничество. Програмата все 

още не е стартирала, но е одобрена и се очаква в най-скоро време финансиране, 

като от страна на България, Института по океанология е партньор, а координатор на 

проекта е турската страна. Целта е да се работи в насока подобряване екологията в 

Черно море и ограничаване на изхвърляните боклуци там. Специално за Турция мога 

да кажа, че имат невероятни идеи за разработване на хидродинамични модели за 

движение на отпадъците, според движенията и завихранията на морето, а също така 

и мониторинг на отпадъците, които идват от реките. 

Фокус: Доц. Райков, наблюдава ли се намаляване на рибата в Черно море, следствие 

на замърсяването? 
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Доц. Виолин Райков: Ако говорим за изчезване на даден вид, то причините за това са 

комплексни и не се дължи единствено и само на замърсяването. Разбира се, 

човешката дейност влияе изключително негативно, а като се добавят и климатичните 

промени, нещата стават наистина сериозни. За Черно море може да кажем, че има 

процес на навлизане на много видове риби, които са характерни за Средиземно 

море, което е по-топло от нашето, което означава, че и в нашето море се наблюдава 

покачване на температурата. Така например, имаме сведения, че в Черно море са 

улавяни морски звезди, които преди не можеха да оцелеят тук, отделно и други риби, 

които са били характерни за турския бряг на Средиземно море, са улавяни при нас, 

че и още по на север. Тези видове навлизат в Черно море, но все още не могат да 

намерят подходящи условия за живот. Проблемът ще дойде, когато те намерят 

подходящите условия в Черно море, хареса им средата и започне силната 

конкуренция с местните видове. Успокоителното е, че това е един много дълъг процес, 

който отнема значително време. Като цяло – инванзивните видове са сериозен 

проблем и справянето с него е комплексен въпрос. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Пловдив се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

 

Линк: http://bnr.bg/post/101192962/ot-dnes-plovdiv-se-vkluchva-v-evropeiskata-sedmica-

za-namalavane-na-otpadacite 

 

 
 

Текст: Община Пловдив за поредна година взема участие в Европейската седмица 

за намаляване на отпадъците. От днес до 22 ноември в града е в ход кампания за 

разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми, негодни за употреба 

батерии и акумулатори, както и отработени масла. 

 

Отпадъците могат безвъзмездно да се предават на улица „Георги Бенев“ в район 

Северен. По време на кампанията, а и след това пловдивчани могат да използват и 

площадката за разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в 

базата на Общинското предприятие „Чистота“ в район Южен. 

 

Гражданите имат също така право при закупуване на нови гуми или при сезонната 

им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. 

 

Забранено е депонирането на цели и нарязани стари гуми, както и изхвърлянето им 

на нерегламентирани за целта места. За изхвърлянето на старите гуми на 

непозволени места глобата е от 300 до 1000 лева, а за изгарянето им от 2000 до 5000 

лева. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер. 

 

Източник: Дума 

http://bnr.bg/post/101192962/ot-dnes-plovdiv-se-vkluchva-v-evropeiskata-sedmica-za-namalavane-na-otpadacite
http://bnr.bg/post/101192962/ot-dnes-plovdiv-se-vkluchva-v-evropeiskata-sedmica-za-namalavane-na-otpadacite
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Заглавие:  Превръщат рибни отпадъци в алтернатива на пластмасата 

 

Линк: https://duma.bg/prevrashtat-ribni-otpadatsi-v-alternativa-na-plastmasata-n203674 

 

 
 

Текст: 23-годишна британка откри екологична алтернатива на полимерите, като 

намери начин отпадъци от риба да бъдат превърнати в продукти, които могат да 

заменят пластмасата за еднократна употреба. Разработката получи ежегодната 

награда за индустриален дизайн на сър Джеймс Дайсън. 

 

В продължение на месеци Луси Хюз прави проучване за количеството на отпадъците, 

изхвърляни от риболовната индустрия, и начините за тяхното намаляване и 

преработване. 

 

"Опитах се да разбера как мога да използвам този поток от остатъци и да добавя 

стойност към това", разказа младата иноваторка.  

 

Били са необходими над 100 експеримента, преди да открие правилния метод за 

преобразуването на биологичния материал в алтернатива на пластмасата. Хюз 

осъзнава, че кожата и люспите на морските обитатели имат голям потенциал поради 

своята гъвкавост и сила. 

 

"Когато усетих в ръцете си кожата, разбрах, че природата предлага решение. Защо 

трябва да създаваме изкуствени полимери, когато ги има в изобилие?", сподели Люси. 

 

Продуктите на 23-годишната британка се разграждат от 4 до 6 седмици, а на 

изделията от пластмаса за целта са нужни над 500 години. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Спират изграждането на депото за опасни отпадъци в Атия 

 

Линк: https://news.bg/regions/spirat-izgrazhdaneto-na-depoto-za-opasni-otpadatsi-v-

atiya.html 

 

 
 

https://duma.bg/prevrashtat-ribni-otpadatsi-v-alternativa-na-plastmasata-n203674
https://news.bg/regions/spirat-izgrazhdaneto-na-depoto-za-opasni-otpadatsi-v-atiya.html
https://news.bg/regions/spirat-izgrazhdaneto-na-depoto-za-opasni-otpadatsi-v-atiya.html
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Текст: Спират изграждането на депото за строителни отпадъци, земни маси и инертни 

материали в землището на село Атия. Такава заповед е издал кметът на Созопол 

Тихомир Янакиев, съобщи БНР. 

 

Той е възложил на общинските специалисти да бъде търсен нов терен, където да бъдат 

съхранявани и третирани строителните отпадъци. 

 

Кметът е изискал до 22-ри ноември да бъдат представени предложения за имоти 

общинска собственост, за които е допустимо откриването на процедури по 

преотреждането на земеделска земя или горски имот за изграждане на депото. 

 

След изтичане на срока ще бъдат обявени и датите за обществено обсъждане на 

новите терени. Ще започне и подготовката на процедурите по изпълнение на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 

разноообразие. 

 

Документите за започване на изграждането на депото, са били предоставени от 

общински служители за подпис от кмета на община Созопол. Тихомир Янакиев обаче 

отказал и потърсил юридически мотиви за решението си. 

 

Припомняме, че изграждането на депото за строителни отпадъци и методът за 

обработката им чрез фракинг предизвика протести на жителите на селото. В акциите 

на недоволство те бяха подкрепени от жителите на Черноморец и Присад. 

 

 


