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Заглавие: Пластмасови отпадъци от Обединеното кралство се изхвърлят и изгарят 

в Турция 
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Текст: Пластмасови отпадъци от Обединеното кралство се изнасят за Турция, а 

след това незаконно се изхвърлят и изгарят там, разкрива нов доклад, изготвен от 

„Greenpeace“. Представители на неправителствената екоорганизация твърдят, 

че около 40% – или 210 000 тона от износа на пластмасови отпадъци от Острова 

са били изпратени в Турция миналата година. Вместо да бъдат рециклирани 

обаче, разследващите екипи са се натъкнали на част от тях, изхвърлени на 

територията на пътища, полета и водни площи. В отговор на обвиненията 

правителството на Обединеното кралство заяви, че страната е „световен лидер“ 

в борбата със замърсяването, причинено от пластмаса, предава „BBC“. 

 

В доклада се казва още, че Турция се превръща в най-голямото сметище на 

пластмасови отпадъци в Европа. Благотворителната организация сподели, че е 



проучила 10 обекта в Южна Турция и е открила пластмасови торбички и опаковки 

с логото на различни вериги британски супермаркети и компании за търговия на 

дребно. Сред купищата смет е открита и опаковка от използван антигенен 

коронавирусен тест, което показва, че отпадъците са изхвърлени преди по-малко 

от една година. 

 

Обединеното кралство генерира повече пластмасови отпадъци на човек, 

отколкото която и да е друга държава, освен САЩ, отчитат експертите. В данните 

се посочва още, че Турция, Малайзия и Полша са се превърнали в пунктове на 

най-големите количества пластмасови отпадъци, идващи от Обединеното 

кралство през 2020 г. 

 

Изхвърляне на отпадъци 

 

Турция е получила близо 40% от износа на пластмасови отпадъци, генерирани в 

Обединеното кралство през 2020 г., като цифрата е много по-голяма в 

сравнение с тази през 2016 г. Страните-членки на Европейския съюз също са 

изпратили 20 пъти повече пластмасови отпадъци през миналата година в 

сравнение с 2016 г. 

 

Нина Шранк, представител на „Greenpeace“ в Обединеното кралство, заяви, че 

същността на проблема се корени в свръхпроизводството. Тя призова 

правителството да забрани износа на пластмасови отпадъци и да намали 

използването на пластмасата за еднократна употреба с 50% до 2025 г. От 

Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното 

кралство заявиха: 

 

„Наясно сме, че Обединеното кралство трябва да се справя по-ефективно с 

отпадъците, генерирани на своя територия, затова сме поели ангажимент да 

забраним износа на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР, както и да 

ограничим нелегалния износ на отпадъци, включително в страни като Турция, чрез 

прилагане на по-строг контрол.“ 

 

Както е известно, много богати страни изпращат рециклируеми отпадъци в 

чужбина, тъй като това им излиза по-евтино, а освен това намалява битовите 

сметища и би могло да помогне на областите да постигнат целите за 

рециклиране по-бързо. Миналата година министърът на околната среда на 

Малайзия заяви, че правителството е върнало обратно 150 транспортни 

контейнера с незаконно внесени пластмасови отпадъци в страната им, като 

всички те са били изпратени от Обединеното кралство. Министърът на околната 

среда на Малайзия Йео Бий Ин обясни, че този ход е бил предприет, за да се 

гарантира, че страната няма да се превърне в „сметището на света„. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Инсталации за компостиране и сепариране на отпадъци заработиха 

в Мадан 

 

Линк: https://www.actualno.com/curious/instalacii-za-kompostirane-i-separirane-na-

otpadyci-zarabotiha-v-madan-news_1595248.html 

 



 

Текст: Официалната церемония по откриване на компостиращата инсталация 

и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци се състоя днес 

в Мадан. 

 

Инсталациите са изградени по проект, финансиран от ОП "Околна среда“, като 

в тях ще се преработват отпадъците на три общини - Мадан, Златоград и 

Неделино, обединени в регионално сдружение. В церемонията участваха 

тримата кметове: Фахри Молайсенов – на Мадан, Мирослав Янчев (Златоград) и 

Боян Кехайов (Неделино), в присъствието на шефката на РИОСВ в Смолян 

Екатерина Гаджева. Общата стойност на проекта е 8 984 731 лв., от които 6,7 млн. 

лв. е безвъзмездната финансова помощ, а останалата част е съфинансирана 

от бенефициента, съобщи кметът на Мадан Фахри Молайсенов. 

 

Съоръженията са изградени на Регионално депо за твърди битови отпадъци на 

Мадан в землището на село Шаренска. Инсталацията за компостиране е с 

капацитет от до 2100 тона годишно, в открити клетки с навес, чрез 

автоматизирана система за разместване и разбъркване. Чрез нея 

биоразградимите отпадъци ще бъдат превръщани в компост. Тя ще намали 

количеството депонирани биоразградими отпадъци чрез разделното събиране и 

оползотворяване на зелените и биоразградимите битови отпадъци. 

 

Инсталацията за предварително третиране е с капацитет до 5000 тона на година 

и включва два модула: сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране 

на подситовата фракция. Чрез сепариращата инсталация част от отпадъците, 

събрани в Мадан, Златоград и Неделино, подлежащи на вторична преработка, 

ще бъдат отделяни. Стъклото, хартията, пластмасите и др. ще бъдат продавани и 

преработвани. 

 

Целта на новите инсталации е да се намали количеството на депонираните 

битови отпадъци, включително да се осигури рециклирането на зелени и 

биоразградими отпадъци чрез компостиране. 

 

С реализирането на проекта общините от Регионалното сдружение Мадан, 

Златоград и Неделино изпълняват целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление 

на отпадъците, една от които е предотвратяването на бъдещото покачване на 

такса смет. „Днес имаме едно модерно депо с нови инсталации, посредством 

които битовите отпадъци ще се превръщат в суровина. Неща, които преди ни 

беше трудно да си представим. Но зад всеки един успешен проект, а този 

безспорно е такъв, стоят усилията и работата на много хора. Изказвам 

благодарността си към всеки един от тях за труда и професионализма, 

благодарение на които модернизираното депо вече е факт“, подчерта 

Молайсенов. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Превръща ли се Румъния в сметището на Европа? 

 



Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/prevryshta-li-se-rumyniia-v-smetishteto-na-

evropa-2270732 

 

 
 

Текст: "Румъния се превръща в сметището на Европа. Отпадъци от Африка се 

внасят в страната", пише румънският в. "Евениментул зилей". Изданието отбелязва, 

че законодателството затруднява действията на прокурорите по този проблем. 

 

На пристанище Констанца бяха открити над 1000 тона отпадъци, транспортирани 

от Германия. Прокурорът Теодор Ница, един от експертите по екологични 

престъпления, разкри, че в Румъния пристигат отпадъци и от Африка. "Ситуацията 

е по-тежка, отколкото изглежда", коментира всекидневникът. 

 

Изданието отбелязва, че от март досега на черноморското пристанище са 

открити 1800 тона отпадъци, включително домакински електроуреди, 

транспортирани от Германия, но и отпадъци, идващи от Африка. Прокурорът 

посочва, че незаконен трансфер на отпадъци се извършва също чрез сухопътен 

или въздушен транспорт и че "има много пари в играта". 

 

Боклук за милиарди: Италиански екозащитници във война с неаполитанската 

мафия (ВИДЕО) 

 

Той отбелязва, че внесените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс на 

практика затрудняват дейността на прокурорите при разследването на подобни 

случаи. 

 

Вестник "Ромъния либера" съобщава, че стотици учители напускат 

образователната система ежегодно. Според статистически данни на 

министерството на образованието през настоящата учебна година, когато 

часовете се провеждаха предимно онлайн, са напуснали повече титулярни 

преподаватели, отколкото миналата учебна година - 375 през учебната 2020-2021 

г. спрямо 264 през 2019-2020 г. Същевременно над 900 учители са излезли в 

неплатен отпуск, посочва вестникът. 

 

В. "Журналул национал" цитира министъра на образованието Сорин Къмняну, 

който съобщи вчера, че вероятно всички ученици в Букурещ ще могат да се 

върнат физически на училище от утре, след като степента на заболеваемост от 

COVID-19 в столицата спадна под 1 на 1000 души. Очаква се решение по този 

въпрос да бъде взето на заседание на Градския комитет за извънредни ситуации 

днес. 

 

Същевременно министърът съобщи, че над 50% от учителите в Румъния са се 

ваксинирали, но няма точни данни затова, защото някои от тях са получили 

имунизация по време на ваксинационните маратони или в drive thru центрове. 

"Трябва да стигнем до 70 процента", добави министърът. В образователната 

система има около 350 000 служители, отбелязва изданието. 

 

Къмпяну посочи още, че над 47 000 ученици са се ваксинирали, от които 11 000 

ученици на 16 години, 14 000 на 17 години и над 23 000 на 18 години. По думите му 



степента на заразяване сред учениците е много малка, но все пак съществува, 

затова трябва да се спазват правилата. 

 

"Уникален експеримент в Румъния. Музей на пандемията ще бъде открит в 

Букурещ", пише в. "Ромъния либера". Според организаторите експозицията 

"Крехки идентичности - Музей на пандемията" дава глас на личните емоции, 

предизвикани от пандемията. Тези емоции са изразени чрез различни предмети, 

превърнали се в миниатюрни дневници, които изразяват новата реалност, в която 

живеем, посочват те. Експозицията може да се види безплатно в периода 22 май-

4 юли 2021 г., но за да се избегнат струпвания, посещенията изискват 

предварително записване онлайн, уточнява вестникът. 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: „Грийнпийс“: Турция се превръща в най-голямото сметище за 

пластмаса в Европа 

 

Линк: https://www.actualno.com/world/grijnpijs-turcija-se-prevryshta-v-naj-

goljamoto-smetishte-za-plastmasa-v-evropa-news_1594994.html 

 

 
 

Текст: Британски пластмасови отпадъци се изнасят в Турция, където незаконно 

се изхвърлят или се изгарят, сочи доклад на „Грийнпийс“, цитиран от Би Би Си. 

Около 40% от британските пластмасовите отпадъци или 210 000 тона са били 

транспортирани до Турция миналата година. 

 

Според доклада на разследващия екип на „Грийнпийс“ голяма част от 

транспортираните до Турция отпадъци вместо да бъдат рециклирани просто 

биват изхвърляни покрай провинциални пътища и в реки. „Грийнпийс“ 

предупреждава, че Турция се превръща в най-голямото сметище за 

пластмасови отпадъци на Европа. 

 

От организацията изтъкват, че данните са особено тревожни, защото 

Обединеното кралство има претенциите, че е „глобален лидер в борбата с 

пластмасовите отпадъци“. В отпадъците в Турция са открити дори опаковки от 

антигенни тестове, което показва, че те не са по-стари от една година. В доклада 

се посочва още, че по пластмасови отпадъци на глава от населението 

Великобритания отстъпва само на Съединените щати. През 2020 година най-

много такива британски отпадъци са били изнесени в Турция, Малайзия и Полша. 

Страните-членки на ЕС също са изнесли 20 пъти повече отпадъци в Турция 

миналата година в сравнение с 2016. Миналата година министърът на околната 

среда на Малайзия върна обратно 150 морски контейнера с незаконно изнасяни 

отпадъци в страните на произхода им, 42 от които бяха британски. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Ето как цигарите убиват не само хората, но и планетата 

 

Само една трета от 18-те милиарда фаса се озовават в кошчета 



 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/226825-tsigarite-ubivat-ne-samo-

horata-no-i-planetata 

 

 
 

Текст: В края на април правителството на Нова Зеландия оповести мерки, 

насочени към създаване на поколение без тютюнев дим и постепенното 

премахване на тютюневите изделия от страната. 

 

Сред идеите, които се очаква да бъдат приложени, са увеличаване на възрастта 

за пушене, забрана за продажба на тютюневи изделия на всеки, роден след 2004 

г., въвеждане на минимални цени и ограничения за доставчиците. 

 

Освен че са изключително вредни за здравето, цигарите влияят негативно и върху 

здравето на планетата. 

 

Въздействието на пушенето върху околната среда 

 

Доклад на Импириъл колидж Лондон от 2018 г. хвърли светлина върху 

отражението на тютюнопушенето върху околната среда. От него стана ясно, че 

тютюневата промишленост допринася за климатичните промени чрез 

въглеродните емисии, използването и замърсяването на водата и почвите с 

токсични химикали. 

 

През 2015 г. над 450 хил. кг. токсични отпадъци са били излети във водоемите в 

САЩ в резултат на производството на цигари. Проучвания от последните години 

показват, че нуждите на тютюневото производство водят до обезлесяване. 

 

Изследователи от Импириъл колидж Лондон уточняват, че производството на 

цигари допринася за 0,2% от въглеродните емисии в света, като 84 млн. мегатона 

емисии се освобождават всяка година в атмосферата при обработването на 

тютюн. 

 

Земята, необходима за отглеждане на 1-1,2 тона тютюн в Зимбабве, може да се 

използва за отглеждане на 19 пъти по-голяма реколта от картофи. 

 

Всяка година се произвеждат три трилиона цигари, което води до 25 милиона 

мегатона твърди отпадъци, 55 мегатона отпадъчни води и 84 мегатона въглеродни 

емисии. 

 

Само една трета от фасовете от 18-те милиарда цигари, изпушени всеки ден по 

света, се озовават в кошчето за боклук. Цигарените фасове съдържат 

пластмаса, никотин, тежки метали и други химикали, които могат да бъдат 

токсични за растенията и животните, пише puls.bg. 
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