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Индустриално развитие

• Фаза на развитие (1900 – 1950 год.)
открити са голяма част от 
пластмасите, които днес 
използваме – PVC, PS, PE, PP, PET..

• Фаза на производство (1950 год. –
днес) – от 1950 – 2015 са 
произведени 7800 милиона тона 
пластмаса, като 3900 (50%) от тях 
само за последните 13 години

Годишно производство на пластмаса в 
световен мащаб между 1950 и 2015 

Geyer et al. 2017

PlasticsEurope 2017
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Къде е 
проблемът?



Къде е 
проблемът?

Използвано количество 
пластмаса за 2016 година в 

Европейския съюз: 49,9 млн. тона

PlasticsEurope 2017

Според PlasticsEurope (2016) с днешните
технологии в Европа могат да се рециклират
между 35 - 50% от пластмасовите опаковки. 



Област Стара Загора Община Стара Загора

Население: 316 356 души

Генерирани отпадъци: 130 347 000 кг

Отпадъци на глава от населението
за година: 412 кг

Битови отпадъци предадени за 
рециклиране: 0,06% (7 718 000 кг)

Население: 156 568 души

Генерирани отпадъци: 78 960 000 кг

Битови отпадъци предадени за 
рециклиране: 0,08% (6 311 000 кг)

Отпадъци на глава от населението
за година: 504 кг

49% от населението на област Стара Загора
е концентрирано в община Стара Загора

60% от отпадъците в цялата област идват
от община Стара Загора.
81% от рециклирането се извършва в 
община Стара ЗагораИзточник: НСИ 2018



Много отпадъци 
не стигат до 
кофата за боклук
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Транспорт и акумулация

Транспортни механизми:

• Вятър
• Вълни
• Морски течения
• Морски организми
• Приливи и отливи
• Реки

Попаднали в морето от сушата:
• Индустрията
• Туризма
• Отпадни води
• Реки
• Пристанища
• Нерегламентирани депа
• Селското стопанство

Източници на замърсяване:

Попаднали директно в морето:
• Риболова
• Корабоплаването
• Аквакултурите
• Военни и изследователски 

обучения

Mehlhart / Blepp 2012

Galgani et al. 2015 8/26



Транспорт и акумулация
Какво става с морските отпадъци попаднали в морето?

Прогнозира се, че 70% от морските отпадъци се озовават на морското дъно, 15% плават в 
морския стълб или на морската повърхност и 15% биват изхвърлени от вълните и 

морските течения на брега.
OSPAR Commission 2007

UNEP 2016
Фото: NOAA Marine Debris Program



Разграждане

Фактори зависещи от 
местонахождението:

• Температура
• Съдържание на кислород
• Ултравиолетови лъчи
• pH
• Биологична активност

Фактори зависещи от свойствата
на материала: 

• Големина на обекта
• Форма
• Цвят
• Плътност
• Примеси и добавки

Kale et al. 2007 Andrady 2015 UNEP 2016

Тъмните пластмаси се разграждат по-бързо от светлите пластмаси.
Пластмасата на брега се разгражда по-бързо от пластмасата в морето.

UNEP 2016



Замърсяване с морски отпадъци в Черно море

European Commission 2017BSC 2007

В Черно море и Азовско море се вливат над 300 реки. Замърсяването на моретата не се ограничава 
само до крайбрежните региони. Само Дунав транспортира 11,6 мрд. макропластмаси (> 5мм / 532,4 

тона) и 2170 мрд. микропластмаси (< 5мм / 1533 тона) за година!Lechner et al. 2014 Reinhard et al. 2012
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Колко са замърсени българските плажове?

Мониторинг
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Колко са замърсени българските плажове?

Мониторинг

Кои са най-често срещаните видове отпадъци?
Каква е гъстотата на отпадъците?

(брой отпадъци на м2)

CM = n / (w x l)

CM – Концентрация на 

морски отпадъци за м²

n – Брой обекти на мястото 

за изследване

w – Ширина на мястото за 

изследване

l – Дължина на мястото за 

изследване

CCI = CM x K

K-Фактор – Константа 20

Alkalay et al. 2007 
A. Simeonova et al. 2017



Общо 77%



Защо замърсяването през март е толкова голямо?

20.09.2017 год.

31.03.2018 год.



Възможни замърсители при устието на р. Ропотамо

• Река Ропотамо
• Републикански път II-99
• Селското стопанство
• Нелегални сметища в

близост до реката
• Вълни (бурно вълнение)
• Морски течения
• Корабоплаване
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Възможни замърсители при устието на р. Ропотамо

• Река Ропотамо
• Републикански път II-99
• Селското стопанство
• Нелегални сметища в

близост до реката
• Вълни (бурно вълнение)
• Морски течения
• Корабоплаване
• Риболов
• Туризъм
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Текущи дейности



Текущи дейности
Микропластмаса в солта



Текущи дейности
Микропластмаса в Созополски залив



Благодаря за 
вниманието!

Въпроси?


