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Източник: Дир.бг 

 

Заглавие: Повечето пластмасови отпадъци в океаните се озовават близо до 

бреговете 

 

Според изследователи Средиземно море е особено замърсено 

 

Линк: https://vremeto.dir.bg/novini/povecheto-plastmasovi-otpadatsi-v-okeanite-se-

ozovavat-blizo-do-bregovete 

 

 
 

Текст: Видеоклипове на огромни водовъртежи от пластмасови отпадъци в открито 

море редовно плашат обществеността, но швейцарско проучване установи, че 

по-голямата част от тях се озовават близо до бреговете, предаде ДПА. 

 

"Във всички изчислени от нас сценарии около 80 процента от пластмасовите 

отпадъци се носят на не повече от 10 километра от брега пет години след 

попадането им в морето", отбелязва Виктор Онинк от Центъра за изследване на 

климата към Университета на Берн в Швейцария. 

 

https://vremeto.dir.bg/novini/povecheto-plastmasovi-otpadatsi-v-okeanite-se-ozovavat-blizo-do-bregovete
https://vremeto.dir.bg/novini/povecheto-plastmasovi-otpadatsi-v-okeanite-se-ozovavat-blizo-do-bregovete


Преди шест години учените изчисляват, че до 13 милиона тона пластмаса 

навлизат в морето всяка година. 

 

Оказва се също, че част от пластмасата се изхвърля обратно на брега, казва 

Онинк, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Енвайрънментъл рисърч 

летърс". 

 

Според изчисленията поне една трета от пластмасата, озовала се в морето, ще 

се върне на брега. 

 

Това има сериозни последици за околната среда, тъй като крайбрежните 

екосистеми реагират особено чувствително на замърсяването с пластмаса, от 

което страда и туризмът. 

 

Според изследователя Средиземно море е особено замърсено по две причини: 

Първо - в него навлиза много пластмаса, особено през Нил, и второ - то е 

сравнително малко и затворено. 

 

Според моделните изчисления на екипа от Берн би било по-ефективно 

пластмасови отпадъци да се събират, преди да попаднат в морето, отколкото 

впоследствие да се правят опити да бъдат уловени в открити води. "В открития 

океан концентрацията на пластмаса е относително ниска", отбелязва Онинк. 

 

Източник: Manager.bg 

 

Заглавие: Меркел: Лесно ще свикнем без пластмасата за еднократна употреба 

 

Линк: https://www.manager.bg/svyat/merkel-lesno-shche-sviknem-bez-plastmasata-

za-ednokratna-upotreba 

 

 
 

Текст: Борбата срещу пластмасовите отпадъци е един от най-важните 

екологични въпроси в света. Това заяви германският канцлер Ангела Меркел по 

случай Международния ден на околната среда. Тя изтъкна значението на това да 

бъдат намалени отпадъците в околната среда.  

 

Много изделия за еднократна употреба като сламки за пиене и клечки за уши 

може от юли да престанат да бъдат произвеждани в Европейския съюз. От 2022 г. 

повече няма да е позволено да се продават и леките найлонови торбички. 

Според Меркел хората лесно ще свикнат без тези изделия, а и това сериозно ще 

облекчи околната среда, предаде ДПА.  

 

"2021 г. може да е важна година за опазването на климата", каза още Меркел. 

По думите й, страните по света безусловно трябва да дадат допълнителен тласък 

за конкретни мерки на международната климатична конференция в Глазгоу по-

късно през годината.  

 



ЕС постига добър напредък, каза Меркел, а Германия си е поставила дори още 

по-амбициозни цели с националния си закон за опазване на климата. Според 

законопроекта федералната република възнамерява да ограничи парниковите 

си емисии по-ускорено, с цел до 2045 г. да стане климатично неутрална или с 

пет години по-рано от общия ангажимент. В законопроекта са заложени и 

редица нови критерии: намаляване на емисиите с 65% до 2030 г., със 77% до 2035 

г. и с 88% до 2040 година.  

 

"Това, което има значение сега и през следващите години, е да действаме 

решително, за да запазим нашата околна среда, нашия поминък, но и тези на 

бъдещите поколения навсякъде по света", каза Меркел, цитирана от БТА. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Близо 100 чувала с отпадъци събраха общинари и доброволци в 

Кюстендил 

 

Над 60 човека обхванаха три района на града 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/blizo-100-chuvala-s-otpadyci-sybraha-

obshtinari-i-dobrovolci-v-kustendil-267873 

 

 
 

Текст: Близо 100 чувала с отпадъци събраха общинари и доброволци на 

стартиралата акция по почистване на град Кюстендил. Инициативата беше 

свързана с отбелязване на  Световения ден на околната среда. Над 60 човека 

обхванаха три района на града - река Банщица при плажа, градинката при 

Езерата и района на старото кино на пазара. 

 

При почистването бяха събрани над 95 чувала с боклук и извозени от ОП 

“Чистота”. 

 

“Благодарим на всички, които се включиха и са съпричастни. Надявам се повече 

хора да се включат в предстоящите инициативи, да знаем, че всяка ръка е ценна 

и най- вече да пазим околната среда”, коментира кметът на Кюстендил Петър 

Паунов. 

 

През годините честването на Световния ден на околната среда се е превърнало 

в значима глобална платформа за ангажиране на обществото в 

проблематиката за опазване на околната среда в множество държави. Това е 

добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, 

обединявайки индивидуалните си усилия в позитивно въздействие върху 

планетата, отбелязаха участници в акцията. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Искаме зелен град, а после сме безхаберни: Кой превърна 

"Остромила" в сметище? 

 



Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е проблем на гражданите, те 

обаче нехаят 

 

Линк: https://trafficnews.bg/absurdi/iskame-zelen-grad-a-posle-sme-bezhaberni-koi-

prevarna-212767/ 

 

 

Текст: Мъж и жена изхвърлиха безпардонно купчини с отпадъци в строителен 

контейнер в „Остромила“. Нарушителите са отбили на пътя, за да „разтоварят“ 

цял багажник, претъпкан с неизвестен произход отпадъци. 

 

От видео, пратено до TrafficNews личи, че двамата очевидно не се притесняват от 

това, което вършат, а съвсем спокойно мятат торби където им падне. 

 

„Няма как да знам какво точно изхвърлиха. Въпреки това те изсипаха цял 

багажник с торби – във и извън контейнера“, заяви пловдивчанинът препратил 

сигнала. 

 

Абсурдно е да се борим за чиста и зелена градска среда, докато тези гледки 

продължават да бъдат ежедневие. Колосалният проблем всъщност не е, че 

въпросните са в сериозно нарушение на закони и разпоредби за управление на 

отпадъците, а че те не са единствените, които решават да се улеснят по този 

начин. Благодарение на подобно безхаберие, купища смет са заринали земята 

около контейнера за битови отпадъци. По принцип всяко изхвърляне на боклуци 

извън разрешените места подлежи на санкции, но де факто залавянето на 

нарушители се оказва трудна задача, тъй като рядко гражданите сигнализират 

своевременно ОП “Чистота“ или органите на реда. 

 

От TrafficNews потърсихме ОП „Чистота“ за коментар. Директорът на 

предприятието Димитър Георгиев увери, че ще бъде извършена проверка за 

статута на имота и на кого е поставеният контейнер за строителни отпадъци. 

 

Георгиев напомни, има конкретна процедура по изхвърляне на подобно 

количество отпадъци и призова гражданите да спазват предназначените за тази 

цел места. Той апелира още, ако някой стане свидетели на нерегламентирано 

замърсяване на околната среда, да сигнализира своевременно на телефон 

112. 

 

Припомняме, че за едрогабаритните отпадъци има предназначена 

специализираната площадка, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. 

„Даме Груев“ 64 А. 

 

 

 


