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Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: 20 компании заливат света с еднократна пластмаса 

 

Австралия генерира най-много пластмасови отпадъци, на второ място са САЩ 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/226934-edva-20-kompanii-sa-iztochnik-na-

polovinata-ednokratna-plastmasa-v-sveta 

 

 
 

Текст: Само 20 компании в света са източник на повече от половината 

пластмасови продукти за еднократна употреба като бутилки, опаковки за храни 

и торбички, които се изхвърлят всеки ден и често стигат до океаните, показва 

международно проучване с участието на London School of Economics. 

 

Сред посочените 20 нефтохимични гиганти, произвеждащи полимерите, които 

са необходимата суровина за производство на пластмасовите продукти, са 

ExxonMobil, Dow и  Sinopec. 

Те са източник на 55% процента от пластмасовите отпадъци от продукти за 

еднократна употреба в света. Проучването е направено сред около 1 000 

компании. Направена е и класация на държавите, които генерират най-много 
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пластмасови отпадъци при еднократна употреба на глава от населението, 

предаде БНР. 

 

Австралия оглавява тази класация, Съединените щати са втори. Обединеното 

кралство е на четвърто място с повече от 40 килограма на човек за година. 

Отчасти увеличението на пластмасовите отпадъци се дължи на по-голямата 

нужда от маски и друго защитно и медицинско оборудване, породено от 

кризата с Ковид-19. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Почистиха незаконни сметища край Брацигово, молят хората да пазят 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/pochistiha-nezakonni-smetishta-kray-

bracigovo-molqt-horata-da-pazqt 

 

 

Текст: Приключи почистването на поредните нерегламентирани замърсявания, 

констатирани на територията на град Брацигово, съобщиха от общината в града. 

Поземлените имоти в местността Дялево дере бяха почистен с техника на 

„Инфрастрой" ЕООД, която работи там в продължение на няколко дни. В 

почистването участваха и наети работници, които събираха отпадъка от трудно 

достъпните места. Същото бе извършено в местностите  св. Спас и Грамадите. 

В почистването на местността Грамадите се включи и фирма „Делчев 

Инженеринг". 

 

През месец март бе почистено основно и коритото на река Умишка, което не 

бе чистено в продължение на няколко години. Отстранени бяха самоизрасли 

дървета и храстова растителност и битов отпадък изхвърлен в речното корито.   

 

Тези случаи ни показват много ясно, че  въпреки въведеното организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в нашата община, както 

и създадената възможност за гражданите да изхвърлят строителните отпадъци от 

ремонтите в домакинствата, наличието на отпадъци на нерегламентирани 

места съпътства „европейското" ни ежедневие. Наблюденията, които имаме, 

показват, че най-често нарушенията се извършват в по-тъмните часове на 

денонощието или в по-отдалечени от населените места поземлени имоти, 

където на практика липсва наблюдение и контрол. Нарушителите мислят, че са 

успели да надхитрят всички останали и около дерета на реки, покрайнини на 

населени места, селскостопански пътища, горски имоти и др. възникват 

неприятните гледки.   

 

Разчитаме на всички граждани тази практика да бъде прекратена, за да може 

средствата, които се събират от хората да бъдат влагани в нови и 

общественополезни дейности и придобивки, а не в непрекъснато изчистване на 

боклуци, допълват от общината в родопския град. 

 

Източник: БНР 



 

Заглавие: Близо 5000 тона отпадъци отстраниха от 22 незаконни сметища в 

София 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101469226/blizo-5000-tona-otpadaci-otstraniha-ot-22-

nezakonni-smetishta 

 

 
 

Текст: Общо 4932 тона строителни и смесени отпадъци са транспортирани до 

депо „Враждебна“ и са заличени 22 нерегламентирани сметища, съобщават от 

Столичния инспекторат от началото на Пролетното почистване. Първият етап се 

проведе от 26 до 30 април. 

 

Почистени са отпадъци от общинска територия с помощта на 51 фирми-

спонсори. 

 

Най-голямо количество отпадъци са извозени от: район „Кремиковци“, м. „През 

Искъра“ в с. „Долни Богров“; район „Люлин“, терени до ул. "Д-р Петър Дертлиев" 

от страната на голям търговски обект; район „Искър“, терени до ул. "Димитър 

Пешев" срещу ТЕЦ-а; район „Красна поляна“, бивши Виетнамски общежития; 

район „Овча купел“, ул. „Войводина могила“, район „Надежда“, улица - пряка на 

„Илиянско шосе“. 

 

Предстои почистване и извозване на регистрирани терени в районите: Нови 

Искър, Връбница, Панчарево, Възраждане, Кремиковци и др. Днес работата 

продължава в кв. "Челопечене" в м. Хижата в район "Кремиковци" и на терени във 

"Възраждане" до ул. "Зайчар". 

 

Столичният инспекторат създава организация до вече почистените терените да 

бъде прекъснат достъпът за нерегламентирано изхвърляне на всякакви отпадъци. 

В следващ етап предстои те да бъдат облагородени. 

 

На част от посочените места се предвижда да бъде монтирано 

видеонаблюдение като превантивна мярка, за да бъде прекъсната порочната 

практика и да има възможност за идентифициране на евентуални нарушители. 

 

 

 

 

 

 

 


