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Текст: САЩ стана лидер в производството на пластмасови отпадъци на глава от 

населението сред големите държави в света. Повече от половината от събраната 

пластмаса за рециклиране се изнася в чужбина, пише The Guardian. В същото 

време експерти от Ocean Conservancy смятат, че това се дължи на високото ниво 

на доходи на американците. 

 

Съединените щати и Обединеното кралство произвеждат повече пластмасови 

отпадъци на глава от населението, отколкото която и да е друга голяма държава 

в света, пише The Guardian, позовавайки се на проучване на екологичната 

организация Ocean Conservancy. В същото време САЩ не само води в списъка 



на страните, които създават най-много пластмасови отпадъци, но и се нарежда 

на трето място в света по принос за замърсяването на океана с пластмаса, след 

Индонезия и Индия. 

 

 

  

Преди се предполагаше, че най-големи щети върху морската среда причиняват 

азиатските страни, а САЩ заемат едва 20-то място. Правейки такова 

предположение обаче, изследователите не са взели предвид износа на отпадъци 

и незаконното им заравяне. 

 

Фактът, че САЩ са изнесли повече от половината от пластмасата, събрана за 

рециклиране в чужбина, е позволил в продължение на много години да се скрие 

истинският размер на замърсяването на околната среда с пластмаса от 

Вашингтон. Въпреки забраната на Китай за внос на пластмасови отпадъци и 

налагането на съответни ограничения в Малайзия, Виетнам, Тайланд, Индия и 

Индонезия, САЩ изпращат отпадъци в най-бедните страни в света, включително 

Бангладеш, Лаос, Етиопия и Сенегал. 

 

„Жителите на САЩ съставляват само 4% от световното население, но въпреки 

това генерират 17% от пластмасовите отпадъци. Страната трябва да играе много 

по-голяма роля за справяне с глобалната криза със замърсяването с 

пластмаса“, каза един от авторите на изследването Ник Малос. В същото време, 

според изследователите, такива разочароващи показатели са свързани с 

високите доходи на американците и съответното ниво на потребление. 

 

Авторите на изследването предупреждават, че дори ако сега бъдат взети всички 

възможни мерки за намаляване на замърсяването с пластмаса, количеството 

пластмасови отпадъци ще бъде намалено само с 40%. Тоест до 2040 г. 700 

милиона тона боклук биха били изхвърлени в околната среда. 

  

В същото време пандемията е допринесла за увеличаване на количеството 

пластмасови отпадъци поради постоянното използване на лични предпазни 

средства от хората. Въпреки това мащабът на проблема тепърва ще бъде 

оценен. 

 

"За да се избегне масово натрупване на пластмаса в околната среда, е 

необходимо спешно да се предприемат координирани глобални действия за 

намаляване на потреблението на пластмаса, увеличаване на повторната 

употреба на отпадъците, тяхното събиране и рециклиране", - цитира The 

Guardian като експерти. 
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Текст: Теренът при горялото депо с отпадъци под АМ "Струма" при Дупница, 

където пожарът в средата на август миналата година повреди сериозно виадукта 

на магистралата, вече е почистен, казаха от РИОСВ и общината. Почистени са 

над 5 хил. куб. метра отпадъци. 

 

Повече от година огромните купове с около 5,5 хил. куб. метра отпадъци не се 

чистеха. Общината и фирмата собственик на депото „Феникс –Дупница“ имат 

съдебни спорове за това чии са отпадъците и не започваха почистване. 

 

През август т.г. компанията  "Тева" и "Балканфарма"-Дупница започнаха 

почистване, като отпадъците – които са основно от фармацевтичното 

производство на завода на компанията в града, се транспортираха до депото в 

Костинброд, а дружеството го финансира. 

 

Почистване прави и общината, каза говорителят Христо Апостолов: 

 

"Това количество, което трябваше да се изчисти, е изчистено отвсякъде", посочи 

той. 

 

При пожара под виадукта бяха повредени 13 колони, два еркера и 3 от гредите, 

а възстановяването им струва около 1,8 мил. лева. 

 

Веднага след пожара АПИ почисти под магистралата, но огромната част 

отпадъци в непосредствена близост остана повече от година. Сега са останали 

са малка част, които ще бъдат допочистени. 
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Текст: Шест черноморски общини се включват в проект за намаляване на 

морските отпадъци от наземни източници. За целта в следващите 18 месеца ще 

разработват иновативни модели за оползотворяване на пластмасовите отпадъци 

на местно ниво. Финансирането е с близо 300 хиляди лева, а сред одобрените 

проекти са тези на общините Шабла и Белослав. Другите одобрени общини са 

Бургас, Поморие, Приморско и Несебър. 

https://bnr.bg/varna/post/101366933/shest-chernomorski-obshtini-shte-se-borat-za-namalavane-na-morskite-otpadaci
https://bnr.bg/varna/post/101366933/shest-chernomorski-obshtini-shte-se-borat-za-namalavane-na-morskite-otpadaci


 

В Шабла ще бъдат поставени съдове за събиране на отпадъците, ще бъде 

закупена и специализирана техника за извозването им. Предвидено е и 

допълнително обучение по темата в училищата, обясни кметът на община Шабла 

- Мариян Жечев.  

 

Другите одобрени общини са Бургас, Поморие, Приморско и Несебър. 

 

Какво ще представляват проектите на Шабла и Белослав, чуйте в репортажа на 

Александър Йорданов: 
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Текст: Кампанията срещу призрачния риболов ще продължи до 15 април 

Кампания срещу призрачния риболов подеха компанията "Черноморски улов" и 

сдружение "Черноморски изгрев". То обединява флотилия от 45 риболовни 

кораба. До 15 април следващата година те ще събират стари, изгубени или 

изоставени мрежи, които се носят свободно и улавят в смъртоносна хватка 

морски бозайници и риби. От компанията - производител на рибни продукти, пък 

ще заделят процент от приходите си за каузата.   

 

"От години вадим много и най-различни отпадъци, докато вършим нашата 

работа. Мрежите носят пряк риск за морските обитатели. Радваме се, че 

намерихме съмишленици и се надяваме те да стават все повече. Целта е да 

покажем размера на проблема и да подпомогнем учените за решаването му", 

обясни пред "Труд" председателят на "Черноморски изгрев" Емил Милев. 

По данни на Института по океанология към Истанбулския университет ежегодно 

в Черно море попадат хиляди подобни мрежи с обща площ над 100 кв. км. По 

нашето крайбрежие най-много довлечени от теченията отпадъци риболовците 

вадят пред устието на р. Дунав и пред Бургас. В дълбоките води на север към 

Румъния често намират и изоставени от турски гемии мрежи за калкан. "Мечтата 

ни е да намерим партньори и да открием фабрика за рециклиране на 

събраните стари риболовни мрежи", допълни Милев. 

 



Според него въпреки че есента е време за риболов, той още върви трудно, тъй 

като морската вода е твърде топла - 18,5 градуса, и пасажите бягат навътре. 

"Хващаме сафрид и чернокоп и се молим за трайно застудяване", разясни 

председателят на "Черноморски изгрев". 

 


