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Текст: „Добро място за начало е да погледнете в кофата си за боклук и да видите 

какво изхвърляте.“, казва Лаурен Сингър, активист за живот с нулеви отпадъци 

Чудесната новина е, че тя има съвет за всички новобранци, които искат да живеят 

с мисъл за природата: „Добро място за начало е като погледнете в кофата си 

за боклук и видите какво изхвърляте“, казва тя. „Защото можете да видите дали 

има нещо [в боклука], за което можете да намерите алтернатива за 

многократна употреба, или че можете просто да живеете, без да го купувате 

отново".  Два чудесни примера, но от къде да започнем наистина? Добре, 

найлоновите торбички са едно добро начало. Може да си купите платнена 

торбичка за 3-4 лева и да забравите въобще, че някога сте използвали такива за 

еднократна употреба. Същото важи и за бутилките с минерална вода. Метална 

или стъклена бутилка за вода, която да носите навсякъде с вас е чудесна 

инвестиция.  Този тип мислене също не трябва да се ограничава само до 



пластмасовите изделия. Когато проверявате боклука си, помислете за други 

неща, които редовно купувате, които причиняват отпадъци, като хартиените 

кърпи. Това е класически повтарящ се разход за портфейла ви и здравето на 

планетата, който лесно можете да намалите. „Хората ги купуват редовно, 

защото това е част от потребителската култура“, казва Сингър. „Но ако 

осъзнаете, че има по-устойчива алтернатива за многократна употреба, можете 

да си купите кърпа за многократна употреба и след това просто да я изперете." 

Тя подчертава, че да не си прекалено вманиачен е ключът тук, защото правенето 

на устойчив избор е силно персонализирано и всеки има различни нужди и 

предпочитания. Знаейки това, не е задължително да изтривате нещо от начина си 

на живот, което ви доставя изключителна радост. Помислете повече във връзка с 

навици, които всъщност не ви трябват. Забележете кои са те и им намерете 

екологичен заместител. Рибите, вашето тяло и самата планета ще ви благодарят. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Интерактивна карта показва най-замърсените места с твърди 

пластмасови отпадъци по Черноморието 
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Текст: Твърдите  пластмасови отпадъци са една от най-големи опасности за 

природата.Наличието им в океани и морета застрашава цели екосистеми и 

животниски видове. Затова и усилията на цялата европейска общност вече 

няКолко години са насочени в тяхното излизане от употреба. Регулацията чрез 

стратегията на Европейската комисия вече е факт. Продължават дейностите в 

отделните страни и чрез реализацията на различни проекти се влияе върху 

общественото отношение към проблема. 

 

 Една от оперативните проглами, които осигуряват финасиране, е "Черноморски 

басейн 2014-2020“. Тя е за трансгранично сътрудничество.Финансовите средства 

се осигуряват от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за 

регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият 

бюджет на програмата е в размер на над  53 млн. 942 000  евро. По нейния 

приоротет „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за 

намаляване на  морските отпадъци“ "Виа Понтика" съвместно с Община Бургас 

реализира проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските 

отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“. Той приключи преди дни, като 

водещ партньор бе българската  фондация, а чуждестрантите партньори бяха 

Университет „Овидиус“ в Констанца и Държавен университет на 

Тбилиси.Бъджетът на проекта бе над 580 000  евро,  като безвъзмездната помощ 

по програмата бе в размер на над  533 000 евро. 

 

Една от целите на проекта  бе да се подобри екологичното състояние на Черно 

море  и да се проследят основните замърсяващи потоци, да се извърши 

почистване на отпадъци в избрани застрашени райони. Направено е изследване 

на теченията във водоема и свързаните с тях потоци от отпадъци. Данните са 



отразени върху интерактивна карта, която може да бъде ползвана  от всеки 

желаещ, заяви Ина Агафонова от организацията: 

 

Ние сме създали една база данни, която има за цел да повиши осведомеността 

на широката публика.Информацията е много полезна и за учените, които могат 

да я ползват в понататъшни изследвания.4 университета работиха по проекта, 

много сериозни научни резултати постигнаха. Имат намерение да публикуват в 

реномирани издания.От българска страна се включиха Техническия университет 

в София и Военноморското училище във Варна. 

 

Община Бургас беше отговорна за подготвяне на изследване, свързано с 

потоците от морски отпадъци, да се установят кои са най-замърсените места, 

обясни юрисконсултът и тематичен експерт по проекта Веселина Димитрова: 

 

Проектът разработи и мерки, които се предложиха и започнахме вече с тяхното 

прилагане. Те са свързани с ангажиране на хората и собствениците на 

заведения да не се използват пластмаси. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: УХТ е съорганизатор на научно-приложна конференция с 

международно участие в Пловдив 
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Текст: "Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при 

тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и 

кръгова икономика“ (Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products 

(MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy). 

 

Това е темата на Научно-приложна конференция с международно участие, 

организирана съвместно от Университет по хранителни технологии-Пловдив и 

Българска национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и 

козметика-Пловдив. 

 

Акцентите в представянията на участниците ще бъдат в областта на анализите на 

натурални продукти - етерични масла, вина, водорасли и други, 

оползотворяването на отпадъци от индустриалното получаване на сокове, вино, 

ядливи масла и други. 

 

Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание 

на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на 

медицинските, ароматичните и ядливите растения и отпадъците, генерирани при 

тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика. 

 

Специално внимание е отделено на използването на отпадъчни суровини от 

етерично-маслената индустрия и на емблематичната за България розово-



маслена индустрия. Ще бъдат представени доклади за влиянието на 

полифенолни екстракти от отпадъчни материали на розово-маслената 

индустрия върху растежа на пробиотични бактерии в киселите млека, 

антимикробна активност на тези полифенолни екстракти върху различните 

патогенни микроорганизми и наночастици, получени с помощта на екстрактите. 

Фокусът на учените пада и върху приложението на отпадъчните суровини от 

розово-маслената индустрия като добавки за храна на домашни животни 

(бройлери, прасета и др.), както и за получаване на тестени хранителни продукти 

чрез замяна на част от бялото брашно с розови пресовки. 

 

Застъпен е и проблемът с екстракция на биологично-активни вещества от 

растителни суровини чрез използване на иновативни зелени методи, прилагащи 

екстракция с втечнени газове или прегрята вода. 

 

Конференцията беше планирана за края на март 2020 г., но с ограниченията в 

световен мащаб поради COVID-кризата беше отложена два пъти. Сега ще се 

проведе, а участие са заявили 64 учени. Освен наши ще се включат и техни колеги 

от Северен Кипър, САЩ, Австралия, Италия, Германия, Австрия, Гърция и Турция. 

Предвидени са 4 пленарни лекции, 20 кратки презентации и 20 постерни участия. 

Работният език на форума е английски. Събитието ще се проведе на 9 

септември 2021 г. в "Гранд хотел Пловдив", зала "Москва". 
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Текст: Камара боклуци от "почитатели" на планината се издига като паметник на 

глупостта на пътеката над Драгалевския манастир. Сигналът е подаден във 

фейсбукгрупата "Безумията в София". Голям участък с отпадъци е затрупал 

пътеката над Драгалевския манастир. Купчината е в самото начало по пътя за 

хижа Кикиш и хижа Камен дел, коментират разгневени граждани. 

В Драгалевци-Симеоново 2 имаше подобен случай, боклука се трупаше дълго 

време, а разтревожени граждани сигнализираха отново във фейсбук група. 

Сметосъбирането е веднъж на няколко дни, което е недостатъчно според 

гражданите, защото потокът от хора в планината е доста голям. Да не се търсят 

виновници, защото всеки може да си събира боклуците в една торбичка и на 

връщане да ги изхъвърли в града или на обособено място в планината, 

препоръчват истински планинари и ценители на Витоша. 

 

 


