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Източник: БНР 

 

Заглавие: Доклад: 26 000 т Covid отпадъци са в световния океан, 87% от тях са от 

болниците 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101553791/doklad-26-000-t-covid-otpadaci-sa-v-

svetovnia-okean-87-ot-tah-sa-ot-bolnicite 

 

 
 

Текст: Синтетични отпадъци, свързани с Covid пандемията, в количество от около 

26 000 тона, са попаднали в световния океан, показва доклад на учени от 

университета в китайския град Нанкин, съобщи "Гардиън". 

 

Река Дунав е една от големите преносители на синтетични отпадъци, отбелязва 

кореспондентът на БНР в Лондон. 

 

Неправилно стопанисваните синтетични отпадъци, състоящи се от лични 

предпазни средства като маски и ръкавици, значително надвишават капацитета 

на страните да ги обработват правилно, става ясно от доклада, в който се 

посочва, че от началото на пандемията около 8,4 милиона тона пластмасови 

отпадъци са генерирани от 193 държави. 



 

„Пандемията от Covid-19 доведе до повишено търсене на синтетични продукти за 

еднократна употреба, което утежни още повече вече съществуващия и излязъл 

извън контрол проблем с пластмасовите отпадъци“, пишат авторите на доклада. 

 

Попадналите във водата отпадъци могат да пропътуват дълги разстояния и да 

застрашат морския живот. 

 

Изследването на китайските учени показва, че 46% от синтетичните отпадъци са 

дело на Азия поради големия брой носени маски на континента, следвана от 

Европа с 24% и Северна и Южна Америка с 22%. 

 

Над 87% от тези отпадъци идват от болниците, а не от индивидуална употреба. 

 

Тоновете маски, ръкавици, комплекти за тестване и пластмасови предпазни 

лицеви козирки са попаднали в моретата и океаните чрез 369 реки. 

 

С най-голям принос за това замърсяване е Шат-ел-Араб в югоизточен Ирак с 5 

200 тона. След това се нареждат азиатските Инд с 4 000 тона и Яндзъ с 3 700 тона. 

 

В Европа най-големият преносител на синтетични отпадъци е Дунав с 1 700 тона, 

се отбелязва в доклада на учените от университета в Нанкин. 

 

Източник: Капитал 

 

Заглавие: M3 Communications стартира новата си кампания „Офис без 

пластмаса“  

 

Линк: https://www.standartnews.com/biznes/m3-communications-startira-novata-si-

kampaniya-ofis-bez-plastmasa-476010.html 

 

 
 

Текст:  Водещата PR агенция се ангажира да елиминира пластмасата за 

еднократна употреба в офиса си до края на 2022 г. 

M3 Communications Group, Inc. стартира вътрешни активности за елиминиране 

на пластмасата за еднократна употреба в офиса си. Водещата PR компания 

обяви началото на инициатива със специално лого и мотото „Офис без 

пластмаса“ (Plastic Free Office), с което ще се присъедини към ефективното 

прилагане на европейските разпоредби за намаляване на замърсяването с 

пластмаса у нас. Това е поредната социално отговорна кампания на водещата 

PR агенция в България, която през годините си е партнирала с различни 

неправителствени организации и е организирала десетки CSR активности заедно 

със свои партньори и клиенти. През изминалата година компанията официално 

бе лицензирана като „Фирма, свободна от дискриминация“. 

 

Проектът Plastic Free Office цели трайно намаляване на употребата на 

пластмасови изделия в офиса на M3 Communications Group, Inc. и постепенно 

елиминиране на еднократните пластмасови прибори за хранене, чинии, чаши, 

сламки, бутилки, кутии за храна и торбички до края на 2022 г. Изпълнението му 



ще насърчи промяна в поведението на целия екип в работен и личен план в 

посока намаляване на замърсяването на околната среда. 

 

M3 Communications Group, Inc. вече стартира конкретни стъпки за въвеждане на 

алтернативни природосъобразни офис консумативи, ежедневни 

принадлежности, обособени места за рециклиране на пластмасови отпадъци, 

информационни табели, помощни наръчници, както и интересни активности с 

награди за мотивиране на служителите си. 

 

„Този проект е още една важна стъпка напред по пътя ни да станем по-устойчива 

компания. Много организации разбират необходимостта да се предприемат 

действия, но тази промяна трябва да се случи днес, а не утре. Затова в нашата 

компания сме ентусиазирани да намерим повече решения за намаляване на 

пластмасата в ежедневието ни, и също се надяваме нашият пример да повлияе 

на клиентите и партньорите ни.“, коментира Максим Бехар, изпълнителен 

директор на M3 Communications Group, Inc. 

 

M3 Communications Group, Inc. е един от PR иноваторите в България вече близо 27 

г. и се е утвърдила като компания с висока корпоративна социална отговорност, 

която подкрепя и организира различни благотворителни инициативи. С началото 

на пандемията агенцията предостави безвъзмездно професионалните си услуги 

на неправителствени организации с цел ефективно комуникиране на ключови 

послания за здраве и безопасност на най-уязвимите групи. M3 Communications 

Group, Inc. е и активен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), 

сред основателите на първата българска Харта за многообразие, която 

насърчава многообразието, равенството и споделянето на добрите практики 

между компаниите в това отношение. 

 

Източник: Флагман 

 

Заглавие: МО и Община Средец си подхвърлят отговорността за потенциална 

екобомба 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/253291 

 

 

Текст: От МО отговориха, че са запознати с проблема и проверка е установила, 

че на мястото има образувани три нерегламентирани сметища за битови и 

строителни отпадъци 

 

В Министерството на отбраната (МО) има образувана преписка за 

безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху четири военни имоти на 

община Средец. От 21 години поделенията са закрити, сградите са разграбени, 

а цялата територия - 40 дка, е превърната в сметище. От общината твърдят, че 

нямат ресурс да почистят терена, същото казват и от МО, съобщава БНР. 

 

От МО отговориха, че са запознати с проблема и проверка е установила, че на 

мястото има образувани три нерегламентирани сметища за битови и 

строителни отпадъци. С акт за административно нарушение, изпратен през 



август 2020 година, кметът на Средец е препоръчал на министерството 

сметищата да бъдат почистени, а собствеността върху имота да бъде 

прехвърлена на общината.  

 

От МО твърдят, че кметът е поел ангажимент да предостави оферта от 

общинското предприятие, което да извърши почистване, като за услугата ще 

бъде осигурено финансиране. Според главния еколог на общината това няма 

как да се случи, тъй като общинското предприятие няма капацитет като техника 

и като работна ръка. 

 

Източник: Черно море 

 

Заглавие: Нова кражба на захранващ кабел остави Аспаруховия мост без 

осветление 

 

Линк: https://www.chernomore.bg/a/3-krimi/231834-nova-krazhba-na-zahranvasht-

kabel-ostavi-asparuhoviya-most-bez-osvetlenie 

 

 
 

Текст: Нова кражба на 70 м захранващ кабел остави Аспаруховия мост без 

осветление. Това е поредна вандалска проява върху мостовото съоръжението. 

 

Подаден е сигнал към полицията, направен е оглед от застраховател, съобщават 

от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустройство". 

  

При предходната кражба община Варна възстанови осветлението след 

изчезването на 350 метра захранващ кабел. Миналата година бяха извършени 4 

посегателства, при които са откраднати общо 570 метра кабел, разбити бяха 

захранващи касети, разклонителни кутии и електромери. 

https://www.chernomore.bg/a/3-krimi/231834-nova-krazhba-na-zahranvasht-kabel-ostavi-asparuhoviya-most-bez-osvetlenie
https://www.chernomore.bg/a/3-krimi/231834-nova-krazhba-na-zahranvasht-kabel-ostavi-asparuhoviya-most-bez-osvetlenie

