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Източник: БНР 
 

Заглавие:  Ученици и експерти дискутираха как да намалим използването на 

пластмаса 

 

Линк:  https://bnr.bg/burgas/post/101664896 

 

 
 
Текст: Как да намалим пластмасата в морето и в ежедневието ни обсъдиха 

ученици, студенти и експерти в Експоцентър „Флора“ в Бургас. Това стана по 

време на научно кафе в рамките на проект за устойчиво управление на 

морските ресурси и постигане целите на син растеж.   

 

Проектът на община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се 

изпълнява от две години, като вече са реализирани няколко мониторинга и 

почистване на зони в залива.  Как става това обяснява ръководителят на проекта 

Малина Стоянова: 

 

„Роботът, който е закупен в рамките на проекта, има един пробовземач и тези 

отпадъци, които са по-малки и се откриват при самите заснемания се хващат 



по морското дъно и се изваждат за изследвания. Но част от отпадъците по дъното, 

за съжаление, не могат да бъдат извадни с този пробовземач и в този случай на 

помощ идват водолазите“ 

 

Резултатите до момента обобщава гл. ас. д-р Емилия Иванова: 

 

„Нашият залив е сравнително чист със статистиката, която сме гледали на други 

морета. Полимерите преобладават от около 47 до 60% в различните точки, 

следващите замърсители са метала, стъклото, хартията“ 

 

Първи по рециклиране в Европа са германците, докато страната ни изостава. А 

средно пластмасите се разграждат за 400 години. Защо е важно рециклирането 

обяснява проф. д-р Севдалина Турманова от Университет "Проф. д-р Асен 

Златаров". 

 

„При рециклирането се дава живот, нов материал, по този начин се спестяват 

природните суровини, от които се получават тези продукти – въглища, суров 

петрол, ще спестим емисии. 

 

В рамките на научното кафе ученици и студенти се интересуваха дали роботът 

може да изследва езерата около Бургас и разливи на нефт в морето, както и как 

заведенията могат да се откажат от ползването на пластмасови изделия. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Водолази извадиха отпадъци от морското дъно в Бургас 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/vodolazi-izvadiha-otpadyci-ot-morskoto-

dyno-v-burgas-snimki-2314724 

 

 
 

Текст: Водолазите от СНЦ „Приятели на морето“ в Бургас проведоха поредната 

екоакция, по време на която извадиха десетки килограми отпадъци от морското 

дъно край Моста. Този път усилията на ентусиастите бяха насочени към Северния 

и Централния плаж, където замърсяването е най-чувствително, съобщиха от 

Общината в града. 

 

Инициативата бе организирана от Община Бургас с подкрепата на водолазния 

клуб. В нея се включиха повече от 10 гмуркачи, сред които отново беше и 

украинката Наталия Поликова, пристигнала неотдавна от Одеса. 

 

Водолазите успяха да извадят на повърхността много железни предмети, 

пластмасови и стъклени бутилки. Дамска чанта и чадър също се оказаха сред 

отпадъците на морското дъно. 

 

В помощ на водолазите, при изваждането на откритите в морето отпадъци, се 

включиха и граждани, решили да се разходят по Моста в почивния ден. 



 

След кампанията събраните боклуци бяха транспортирани и депонирани. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Заводът за боклук отново на дневен ред 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101664882/zavodat-za-bokluk-otnovo-na-dneven-

red 

 

 
 

Текст: Възможностите за изграждане на завод за сепариране на отпадъци в 

Шумен ще представи кметът на общината Любомир Христов. Точката е включена 

в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 30 юни. 

 

Сред по-важните теми, които ще разглеждат съветниците, са още определянето 

на цени на местните такси и услуги, пристрояването на сграда към спешното 

отделение на болницата и изграждането на външен асансьор на лечебното 

заведение. 

 

Съветниците трябва да дадат и съгласие за поставяне на фотоволтаична 

централа върху покривите на общински сгради. 
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