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Източник: Капитал 

 

Заглавие:  Рециклирането на пластмасови отпадъци в Европа е изправено пред 

проблем 

 

От 1 януари 2021 г. влиза в сила изменение на Базелската конвенция, което ще 

затрудни оползотворяването на пластмасови опаковки 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2020/11/15/4137454_reciklira

neto_na_plastmasovi_otpaduci_v_evropa_e/# 
 

 
 

Текст: Рециклирането на пластмасови опаковки в Европейския съюз (ЕС) се 

очаква да се понижи в резултат на по-строги стандарти. ЕС няма да достигне 

целта си да рециклира 50% от тях през следващите пет години без по-добър 

индустриален капацитет. А нелегалният износ на отпадъци е вероятно да се 

увеличи. 
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Доклад на Европейската сметна палата предупреждава, че съюзът е изправен 

пред нарастващ проблем при управляването на пластмасовите отпадъци, пише 

в анализ Alternatives Economiques. Това е преобладаващата съставка на боклука 

- опаковките. Производството им нараства стабилно, миналата година е 

стигнало около 18 млн. тона. Опаковките представляват малко над 60% от общия 

пластмасов отпадък в Европа. И докато пластмасата има вековен живот, то 40% 

от производството й в ЕС е предназначено за опаковки, които ще бъдат 

изхвърлени. 

 

Износ на отпадъци 

От 1 януари 2021 г. управлението на тези отпадъци ще бъде сложно за 

европейските оператори. На тази дата влиза в сила изменение на Базелската 

конвенция за износ на опасни отпадъци. Досега повечето пластмаси са били 

включени в списъка на безопасните отпадъци, известен като "Зеления списък". 

Отсега нататък само рециклируеми материали, които са незамърсени, 

предварително сортирани, без никакви нерециклируеми материали и 

подготвени за незабавно рециклиране по екологосъобразен начин, ще бъдат 

годни да бъдат допуснати в този списък. 

 

Това ще затрудни износа на боклуци за рециклиране в Азия. Китай започна да 

затваря пазара си от 2016 г. и затегна стандартите за качество на материалите, 

внесени за рециклиране. В резултат на това европейският износ се измести към 

страни като Турция и Малайзия. Но с влизането в сила на изменението на 

конвенцията през януари тези пазари могат да "пресъхнат". 

 

Загубата на китайския пазар и промяната на Базелската конвенция ще затрудни 

постигането на целите, които ЕС си е поставил. През 2018 г. той преразгледа 

директивата си за опаковки и отпадъците от опаковки и си постави за цел да 

рециклира 50% от пластмасовите опаковки до 2025 г. Днес процентът на 

оползотворяване на пластмаси в Европа е 41. 

 

В сравнение с рециклирането на други материали като стъкло (73%), метал (76%) 

и картон (83%) числото за пластмасите до голяма степен се дължи на износ. 

Европейската сметна палата пише, че експортът на пластмасови опаковки извън 

ЕС представлява една трета от докладваната степен на рециклиране през 2017 

г. 

 

Риск от фиктивна обработка 

Износът на боклук допринася за постигане на целите, които ЕС си е поставил. 

Въпреки това липсва контрол както при заминаването, така и при пристигането 

на товара в приемащата държава. Според европейските регулации отпадъкът, 

изнесен за рециклиране, трябва да бъде третиран в приемащата държава 

според стандартите на Европа. На практика обаче това правило не се спазва 

стриктно - отпадъкът може да бъде изоставен и да бъде изхвърлен в морето, ако 

попадне в мафиотски мрежи, които таксуват за фиктивно третиране. 

 

Правителствата на европейските държави нямат правомощия за надзор в трети 

страни. В същото време бизнесът в Европа, който на теория е задължен да се 

ангажира с т.нар. разширена отговорност на производителя, рядко проверява 

съдбата на своите отпадъци. "В резултат на това гаранциите за рециклиране 

извън ЕС са ограничени и рискът от нелегални дейности е висок", пише още 



Европейската сметна палата и добавя, че "незаконното изхвърляне на отпадъци 

е един от най-печелившите незаконни пазари в света - наравно с трафика на 

хора, наркотрафика и незаконната търговия с огнестрелни оръжия, поради 

ниския риск от наказателно преследване и ниското ниво на глобите". 

 

Проблемът с експорта не е единствената пречка за спазване новите цели на ЕС. 

Преразглеждането на директивата за отпадъците и отпадъци от опаковки наложи 

по-строги и хармонизирани счетоводни правила за страните членки от 2020 г. 

Досега всяка държава имаше голяма свобода на действие, което доведе до 

разлики в методите на изчисляване. Така например количествата пластмаса, 

декларирани като рециклирани, могат да бъдат преброени на различни етапи 

от процеса на събиране, сортиране и рециклиране. Освен това Сметната 

палата посочва, че качеството на процедурите за верификация е много 

различно и никой не поема риск за грешно предоставена информация. След 

като бъдат въведени новите правила, картината ще бъде по-реалистична. Но 

според специалистите това драстично ще намали процента на рециклиране - 

на европейско ниво той може да падне от 41% на 30%. 

 

Нужда от действия 

Постигането на целта от 50% в рамките на пет години ще бъде трудна задача 

заради по-строгите отчети и ограниченията за износ, особено за страните, които 

изостават. Ето защо ЕС трябва да увеличи капацитета си за преработка както 

чрез национални усилия, така и чрез солидарност между страните. Ако тези 

инвестиции не бъдат направени, незаконният трафик на боклук ще нарасне. 

 

Въпреки това увеличаването на процента на рециклиране не е само въпрос на 

инвестиции във вериги на събиране, припомнят европейските магистрати. От 

решаващо значение е да се осигурят пазари за рециклиране на материали. 

Сега производственият капацитет за рециклирана пластмаса надвишава 

капацитета за използването й. По данни на организацията Plastic Europe през 2018 

г. са събрани 29.1 млн. тона пластмасови отпадъци, от които 32% са 

рециклирани, 43% са използвани за енергия, а 25% - депонирани. 

 

Рециклируемостта на пластмасовите опаковки също трябва да бъде подобрена. 

Според механизма "разширена отговорност на производителя" фирмите 

производители плащат такса за обработката на продуктите им в края на живота 

им на принципа "замърсителят плаща". Таксата, която индустрията внася, често 

се изчислява на база килограми, което поощрява компаниите да произвеждат 

по-леки опаковки, за да намалят разходите. Но според Сметната палата това е 

довело до модификации на пластмасата, както и до използването на различни 

материали, трудни за рециклиране. 

 

Промяната в оползотворяването на отпадъци не трябва да затъмнява спешната 

нужда за намаляване продукцията и използване на пластмасови опаковки. 

Въпреки прогреса депонирането и изгарянето на пластмаса не намалява, а 

запазва нивата си от около 9.5 млн. тона на година. Далеч от намаляването на 

пластмасови опаковки, европейците използват все повече от тях. 

 

Източник: Lifestyle.bg 

 



Заглавие:  SpaceX, Starship и как компанията на Илон Мъск планира да чисти 

космическия боклук 

 

Линк: https://lifestyle.bg/tendencies/spacex-starship-i-kak-kompaniyata-na-ilon-

mask-planira-da-chisti-kosmicheskiya-bokluk.html 
 

 
 

Текст: В последните години в Космоса стана наистина пренаселено. 

Космическият боклук придобива все по-заплашителни размери и застрашава 

работата на сателитите в орбита. А именно подобни вече нефункциониращи 

уреди представляват голяма част от опасния отпадък. 

 

В момента в орбита има около 760 хиляди обекта с размер повече от 

сантиметър. Разстоянието помежду им непрекъснато намалява. Космическите 

мисии също замърсяват пространството около орбитата на Земята, а ефективни 

мерки за справяне с космическия боклук все още няма. Но компанията на Илон 

Мъск SpaceX има своето предложение по въпроса. 

 

Според президента и оперативен директор на компанията Гуин Шотуел, Starship 

може да даде своя завиден принос в борбата с космическия боклук. Ракетата е 

проектирана така, че да може да превозва до 100 пътника или доста тежки 

товари. Затова може да се насочи към места с концентрация на отпадъци и да 

превози до Земята част от тях. 

 

Източник: Сега 

 

Заглавие: Изхвърлете тези вехтории от дома 

 

Линк: https://segabg.com/category-consult/izhvurlete-tezi-vehtorii-doma 
 

 
 

Текст: Безпорядъкът у дома е вреден за здравето - освен че създава проблеми с 

хигиената, кара ни да се чувстваме безпомощни и докарва стрес. Ето защо е 

добре периодично да разчистваме. Ето първите неща, от които трябва да се 

отървем: 

 

Стари кабели 

 

С напредването на технологиите домът ни неусетно се пълни с вехтории - 

устройствата толкова бързо остаряват, че в един момент се озоваваме насред 

"гробище за техно джаджи" и безброй кабели. Все си мислим, че може и да 

бъдат полезни за нещо. Едва ли. Най-добре е да изхвърлим старите телефони, 
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зарядни и прочее, а те могат да живеят нов живот под друга форма, след като 

бъдат рециклирани. 

 

Застояли кремове, лосиони, червила 

 

Често трупаме козметика и забравяме, че кремът и червилото си имат срок на 

годност. Задължително е да изхвърляме старите запаси не само за да отворим 

място, но и и защото те си губят качествата и дори могат да причинят обриви и 

други вреди по кожата.  

 

Вехти вестници и списания 

 

В почти всеки дом има купчини от стари вестници, списания, изрезки и всякакви 

листове. Обикновено те просто стоят безполезни и трупат прах. Мястото им е в 

контейнера за хартиени отпадъци, откъдето могат да отидат за рециклиране.  

 

Когато чорап плюс чорап не правят чифт 

 

Едно от изпитания за всяка домакиня е да комплектова чорапите след пране и 

простиране. Има си правило - ако до една седмица вторият чорап не изскочи 

отнякъде, просто изхвърлете самотния екземпляр.  

 

Износено бельо 

 

Ако ластикът на боксерките вече не е стегнат, ако презрамката на сутиена 

липсва, ако видите дупчица или износване, просто е време да се разделите с тях. 

Това важи за чорапите,  блузите и останалото облекло.  

 

Подправки с изтекъл срок 

 

Колкото повече подправки в кухнята, толкова по-добре? Не е съвсем вярно. 

Запасите трябва периодично да се обновяват, а шкафовете да се почистват, 

защото остарялото съдържание в опаковката губи качествата си, а освен това 

може да завъди молци и други вредители. 

 

Толкова много чаши 

 

Понякога домът ни се оказва пълен с чаши - за кафе, вода, чай, вино. С времето 

от сервизите остават единични бройки, а понеже често купуваме или ни 

подаряват още чаши, шкафовете буквално се задръстват от стъкло и порцелан. 

Разделете се с по-старите и самотни екземляри.  

 

Очукани съдове 

 

Пукнати пластмасови купи, очукани тигани, издраскани тави - мястото им е при 

отпадъците, особено на металните съдове, защото драскотините често откриват 

слой, който не би трябвало да влиза в контакт с храната.  

 

Тоалетни принадлежности  

 



Много хора си взимат малки шампоани, сапунчета и лосиони от хотела, в който 

са били на почивка или в командировка. Обикновено тези "сувенири" не се 

използват, само задръстват шкафа ни в банята и стоят там дори и след като 

срокът им на годност е изтекъл. Изхвърлете и тях, и старите гъби и четки, които 

задържат влага и стават развъдници на бактерии.   

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Забравете за хартията и панделките: Този начин за опаковане на 

подаръци побърка света 

 

Трябват ви парче плат, шал или кърпа във формата на квадрат 

  

Линк: https://trafficnews.bg/lyubopitno/zabravete-hartiiata-i-pandelkite-tozi-nachin-

opakovane-194450/ 

 

 
 

Текст: Японците са просто майстори на различни умения, които често ни оставят 

без думи. Един такъв е Furoshiki - традиционен японски метод за опаковане на 

подаръци с парче плат. По този начин наистина можете да опаковате всякакъв 

вид и форма на подаръци. 

 

Трябват ви парче плат, шал или кърпа във формата на квадрат, а ефектът е още 

по-добър, ако тъканта има страни в различни цветове. Освен това този метод е и 

екологичен, тъй като човекът, на когото ще подарите подаръка, може да използва 

плата или шалчето, докато хартията и самозалепващата лента ще станат 

отпадъци. 

  

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Над 40 бона събрани от глоби и санкции през октомври от РИОСВ 

 

Извършени са 191 проверки през месеца 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/nad-40-bona-sabrani-globi-i-sanktsii-prez-

oktomvri-riosv-194376/ 
 

 
 

Текст: 191 проверки на 177 обекта са извършили експертите от РИОСВ в Пловдив 

и областта през месец октомври. От тях  114 са планови и 77 извънредни. През 

месеца са постъпили 39 сигнала на „зелен телефон“ и 9 писмени жалби. В 
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рамките на проведения контрол експертите дадоха 66 предписания за 

отстраняване на установените нарушения. 

 

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на 

околната среда и специалните закони РИОСВ - Пловдив състави седем акта 

(АУАН). Две предприятия в Съединение и в Асеновград получиха актове за 

неорганизирано емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при 

осъществяване на дейността си в нарушение разпоредбите на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух. Други два от наложените актове са за 

установени нарушения на Закона за водите. АУАН получиха и три дружества 

заради неспазване на Закона за управление на отпадъците и по-конкретно за 

извършване на дейности по транспортиране на отпадъци без разрешително и за 

неизпълнение на дадено от екоинспекцията предписание. 

  

Както съобщихме, през  октомври директорът на РИОСВ-Пловдив издаде заповед 

за принудително спиране на биоцентралата в Труд, а операторът й представи в 

екоинспекцията План за безопасно извеждане от експлоатация на инсталацията. 

След установено неспазване на заповедта, се стигна и до запечатване на 

входовете към ферментаторите и крановете на инсталацията. 

 

Общо събраните суми от институцията по наложени  глоби и санкции през 

месеца са 40 875 лева, като 3 420 лева от тях са разпределени и преведени на 

съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 

 

Голяма е активността по отношение на превантивната дейност. За периода бяха 

процедирани 212 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, 

касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително 

и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Бяха 

изготвени 13 становища за преценка вероятната степен на отрицателно 

въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава 

шеста от ЗООС. Издадени са и 18 решения за преценяване необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Експерти на 

институцията са взели участие в 9 държавни приемателни комисии. Беше 

проведен Експертен екологичен съвет за приемане на Екологичната оценка на 

проекта на Общ устройствен план на община Кричим. 

 

Източник: Onair.bg 

 

Заглавие: Столичани се жалват от счупени или липсващи кофи за боклук 

 

В Helpbook получихме и сигнали, адресирани към Столичния инспекторат 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/208984-stolichani-se-zhalvat-ot-

schupeni-ili-lipsvashti-kofi-za-bokluk 
 

 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/208984-stolichani-se-zhalvat-ot-schupeni-ili-lipsvashti-kofi-za-bokluk
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/208984-stolichani-se-zhalvat-ot-schupeni-ili-lipsvashti-kofi-za-bokluk


Текст: В платформата Helpbook.info получихме и няколко сигнала, адресирани 

към Столичен инспекторат, относно проблеми със сметосъбиращи съдове. 

 

"Живея на ул. "Народно хоро 14" и може би повече от година пред нашата къща 

нямаме кофа за боклук. На този адрес живеем три семейства и няма къде да 

си изхвърляме отпадъците, използваме кофите на другите къщи, но те се сърдят, 

че им ги пълним и стават конфликти. Преди време имахме две кофи за боклук 

пред къщата, но с времето се счупиха и от сметоизвозването ги взеха, но без да 

сложат нови на тяхно място. Надявам се на адекватно решаване на проблема, 

все пак и ние си плащаме такса смет", пише в сигнала. 

 

Писаха ни и с молба от район "Младост" за извършване на проверка и подмяна 

на счупен контейнер за отпадъци, който е неефективен и загрозява градската 

среда. 

 


