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СМЕТИЩЕТО Е ЗАТВОРЕНО
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бутилки и торбички? Просто: изпращате ги
другаде. Доскоро голяма част от трудните за
рециклиране отпадъци от развиващия се свят
бяха изпращани в Китай. Това вече не е вариант.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Н

а този етап от съвременния живот докосваме почесто пластмаса, отколкото близките си.
Пластмасата е навсякъде: във въздуха, водата и
почвата. Тя е движеща сила на глобализацията и
олицетворение на нерегламентирания капитализъм в късен етап –
система, която екстернализира разходите за хората и околната среда
в името на печалбата. Дори и за осъзнатия за последствията
гражданин, пластмасата е почти неизбежна, а животът без
пластмаса изисква определена степен на достъп и привилегии, които
се ползват от много малко хора по света.
Тепърва започваме да разбираме ефектите от глобалната си
зависимост от този материал. Това, което прави пластмасата полезна,
е точно това, което я прави и вредна: тя е устойчива. Създадена да
заблуди самата природа, тя е изработена от молекулни вериги, които са
твърде издръжливи, за да се разградят биологично в разумен времеви
период. Всъщност разградимостта на пластмасата има
неблагоприятно въздействие върху самата природа и хората.
Независимо от това къде учените търсят пластмаса, те я намират –
в най-отдалечените кътчета на Земята. Тя не само се среща
повсеместно в околната среда, но се намира и в собствените ни тела.
Като биологичен вид ние сме замърсени с пластмаса и то не само
индиректно, като се храним с риба, която я е погълнала. Пластмасата
замърсява на всеки един етап от жизнения си цикъл – от момента на
извличане на нефт и газ за нейното производство, чак до излизането
си от употреба, когато пластмасовите отпадъци се изхвърлят,
депонират, рециклират до нискокачествени изделия, изгарят.
Използването и производството на пластмаса се ускори с
главоломна скорост като повече от половината от всички
пластмастови изделия са произведени след 2005 г. Пазарът се
контролира от няколко големи мултинационални корпорации, които
колективно инвестират над 200 милиарда щатски долара в
допълнителен капацитет за производство на още нефтохимикали,
по-голямата част от които ще се превърнат в пластмаса.
Възползвайки се от добива на шистов газ от САЩ, техният план е да
изградят над 300 нови производствени мощности или разширения с
надеждата да добавят 40% повече пластмаса за търговия до 2025 г.
Снабдяването с пластмаса значително надвишава търсенето.
Въпреки това отговорните лица в компаниите за производство
на пластмасови изделия и нефтохимическите компании са под все
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по-голямо напрежение заради разрастваща се война с пластмасата.
Въпреки че някои компании поне започват да признават своята
отговорност за това замърсяване, те все още поддържат мнението,
агресивно и в общественото пространство, че потребителят е
виновен за замърсяването с пластмаса.
Това противоречи на реалността. Факт е, че потребителските
марки агресивно отварят пазарите в нови региони – Азия, Африка,
Южна Америка – напълно осъзнавайки, че в повечето региони
инфраструктурата за управление на отпадъци и системите за
рециклиране изостават далеч зад повечето държави от северното
полукълбо. Вече съществува движение от 1500 активни граждански
групи които работят съвместно под мотото на Break Free From
Plastic във всички географски региони, за да спрат замърсяването с
пластмаса веднъж завинаги.

„

Break Free From Plastic и Heinrich Böll Foundation с гордост
представят съвместната си първа международна английска версия на
Атлас на пластмасата. Атласът на
пластмасата включва неоспорими факти,
Гражданите също трябва да
данни и цифри, които доказват, че
изискват реални действия и
историята на пластмасата, така както я
решения от отговорните
разказва индустрията, е един мит.
Нуждаем се от спешни и драстични
институции, които създават
намаления в производството и
законите за да предпазят нашите
потреблението, както и разпоредби на
екосистеми и телата ни от
местно, национално и глобално ниво, които
пластмасата и нейните токсични
да се справят със замърсяването с
пластмаса при източника. Решенията на
добавки.
пластмасовата криза трябва да се
съсредоточат върху предотвратяване навлизането на още пластмаса
на пазара и върху реализирането и подпомагането на общности и
градове към нулеви отпадъци, алтернативни системи за доставка и
продукти за многократна употреба. Правителствата трябва да
държат компаниите, които към момента допринасят и печелят от
кризата с пластмасовите изделия, отговорни.
Барбара Унмюзиг
Президент, Heinrich Böll Foundation
Стив Уилсън
Изпълнителен продуцент, „История на пластмасата“ (The Story of Plastic), член на международния управителен комитет на Break Free from Plastic.

АТЛАС НА ПЛАСТМАСАТА 2020

7

12 КРАТКИ УРОЦИ

ЗА ПЛАСТМАСАТА И ПЛАНЕТАТА
1

Широкото разпространение на пластмасата започва
през втората половина на 20-ти век с откритието, че за
производството на PVC може да се използва ОТПАДЪЧЕН
ПРОДУКТ ОТ НЕФТОХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

2

3

През 1978 г. компанията Coca-Cola първа решава
да замени емблематичните си стъклени бутилки
с пластмасови. Днес ЧАШИТЕ, ПЛАСТМАСОВИТЕ
ЧИНИИ И ДРУГИ ПРИБОРИ са се превърнали в
неизменна част от забързаното ежедневие.

4
5

Пластмасата генерира много РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО.
Към основната пластмаса се добавят редица химикали,
за да й придадат желаните характеристики, но тези
химикали са опасни за здравето и се натрупват във
въздуха в закрити помещения и в домашния прах.

Пластмасовите отпадъци и пластмасовите микрочастици (микропластмасата), плаващи в световните
океани, са широко обсъждан проблем. Малцина
осъзнават, че ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА
НА ПОЧВАТА може да бъде между 4 и 23 пъти
повече от това в моретата.

6

8

Между 1950 и 2017 г. са произведени общо 9,2 МИЛИАРДА ТОНА
ПЛАСТМАСА. Това е повече от един тон на всеки човек, който
сега живее на Земята. Най-големият дял се състои от продукти
и опаковки за еднократна употреба. По-малко от 10% от цялата
произведена пластмаса е рециклирана.
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През 2018 г. над 1,13 ТРИЛИОНА ОПАКОВКИ –
повечето от тях пластмасови - са използвани
за храна и напитки само в ЕС. Опаковката не е
единственият проблем: селското стопанство
използва около 6,5 милиона тона пластмаса в
световен мащаб всяка година.

7

Дрехите ни са от пластмаса. Полиестерът и
другите синтетични влакна се произвеждат от
петрол или природен газ. При производството на
една ПОЛИЕСТЕРНА ТЕНИСКА може да се отделят
между 3,8 и 7,1 КИЛОГРАМА CO2.

8

9

Шепа мултинационални компании контролират световния
пазар на пластмаса, който е залят от ЕВТИН ШИСТОВ
ГАЗ от САЩ. Ineos, най-големият европейски производител
на пластмаса, инвестира милиарди за внос на суровини от
САЩ, за да произвежда пластмасови изделия в Европа.

10
11

Пластмасата засилва климатичните промени. Ако
настоящите тенденции продължат, пластмасовите изделия
ще са причинили около 56 гигатона емисии CO2 до 2050 г.
С други думи: производството на пластмаса може да струва
между 10 и 13% ОТ ОСТАВАЩИЯ БЮДЖЕТ ОТ ВЪГЛЕРОДНИ
ЕМИСИИ за поддържане на глобално затопляне под 1,50 С.

В продължение на десетилетия пластмасовата индустрия се
противопоставя на усилията за ограничаване на производството
на пластмаса и на вредите, които причинява. Тя инвестира
милиарди долари и плаща на армия от лобисти, за да печели
субсидии, да предотвратява законопроекти и да ПРЕХВЪРЛЯ
ВИНАТА на потребителите и бедните страни в Азия.

През 2018 г. Китай забрани вноса на пластмасови отпадъци. Други
държави също отказват да бъдат кошчето за боклук на света и
изпращат обратно отпадъците. Четирите
НАЙ-ГОЛЕМИ ИЗНОСИТЕЛИ са САЩ, Япония,
Германия и Обединеното кралство.

12

Глобалното движение BREAK FREE FROM PLASTIC търси
отговорност от компаниите, които произвеждат стоки за
потребителите, както и производителите на пластмаса,
за генерираните от тях отпадъци и се бори за създаването
на общности и начин на живот с нулеви отпадъци. Над 1500
организации и хиляди хора вече са част от това движение.
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ИСТОРИЯ

ОТКРИТИЕ С ТРИ БУКВИ
Първите пластмаси имитират слонова кост
и коприна и привличат само ограничен пазар.
Истинският бум е след Втората световна война
с възхода на PVC. Евтините пластмаси бързо
завладяват света.

1907 г. Лео Хендрик Бакеланд усъвършенства техники за реакция с фенол-формалдехид и изобретява бакелита, първата
пластмаса, която не съдържа естествено получени молекули.
Бакелитът се предлага на пазара като добър изолатор и издръжлив и устойчив на топлина материал.
Пет години по-късно Фриц Клат патентова материал,
известен като поливинилхлорид, по-известен като PVC или
винил. До средата на 20 век пластмасите заемат сравнително малка пазарна ниша. Причината за масовото разпространение на PVC е откритието, че този материал може да
бъде направен от отпадъчен продукт от нефтохимическата
промишленост. Хлорът, получен в резултат на производството на натриев хидроксид (сода каустик), може да се използва
като евтина суровина.
Това бележи началото на бързия и непрестанен възход на
PVC. През Втората световна война търсенето се покачва
значително, тъй като се използва за изолация на кабели на военноморски кораби. Въпреки че все повече информация е имало
за това, че производството на PVC вреди както на околната
среда, така и на човешкото здраве, нефтохимическата промишленост се възползва от новите възможности да превърне един отпадъчен продукт в печалба. Оттогава PVC става
най-важната пластмаса в широка гама от домакински и промишлени продукти.
Наред с PVC, полиетиленът също получава признание. Изобретен през 30-те години на миналия век, той се използва
за производство на бутилки за напитки, пазарски чанти и
контейнери за храна. Химикът Джулио Ната разработва полипропилен, пластмаса с подобни свойства на полиетилена.
Станала популярна през 50-те години на миналия век, днес
тя се използва за редица ежедневни продукти като опаковки,
детски седалки и тръби.
По онова време позитивният имидж на пластмасовите
изделия допринася за бума в употребата им. Пластмасовите

П

Пластмасите са част от ежедневието на милиарди
хора и се използват широко в промишлеността. Над
400 милиона тона се произвеждат в световен мащаб
всяка година. Но какво по-точно представлява пластмасата?
Думата се отнася до група синтетични материали, направени от въглеводороди. Те се образуват чрез полимеризация:
серия от химични реакции върху органични (съдържащи въглерод) суровини, главно природен газ и суров нефт. Различни
видове полимеризация правят възможно производството на
пластмаси със специфични свойства: твърда или мека, непрозрачна или прозрачна, гъвкава или твърда.
Първата пластмаса е представена на Голямото лондонско
изложение през 1862 г. Наречен „Паркесин“ на името на нейния
създател Александър Паркс, който я е произвел от целулоза,
този органичен материал е можело да бъде оформян при нагряване и да запазва формата си при охлаждане. Няколко години
по-късно Джон Уесли Хаят разработва целулоид, превръщайки
нитроцелулозата в деформируема пластмаса, като я обработва с топлина и налягане и добавя камфор и алкохол. Тя заменя
слоновата кост и черупките от костенурка в билярдните топки и гребените и се очаква, че ще има бляскаво бъдеще във
филмовата индустрия и фотографията. През 1884 г. химикът
Илер дьо Шардоне патентова синтетично влакно, известно
като „Коприна на Шардоне“. Нейният наследник – районът (изкуствена коприна) или вискозата – е полусинтетична пластмаса, произведена от химически обработена целулоза, която е
по-евтина от естествените влакна като коприната.
Тази и други от ранните пластмасови материали са изработени от естествени суровини. Ще минат още 40 години,
преди да се разработи напълно синтетична пластмаса. През
ВРЕМЕВА ЛИНИЯ
История на най-важните пластмаси

Най-важните видове пластмаси са изобретени между 1850 и 1950 г. Те
биват рафинирани често чрез смесването им с токсични добавки.

1892
Район/вискоза
Чарлс Крос,
Едуард Бивън,
Клейтън Бийдъл (П)

П = Производство, О = Откритие

1907
Бакелит
Лео Бакеланд (О)

1869
Целулоид
Джон Уесли Хаят (П)
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1931
Полистирол
IG Farben (О)

1908
Целофан
Жак Е. Бранденбергер (П)

1839
Гума
Чарлс Гудиър (П)

1830

1910
Синтетична гума
Фритц Хофман (О)

1850

1860

1912
Поливинилхлорид
(PVC)
Фритц Клат (О)

1884
Изкуствена
коприна
Илер Берниго дьо Гранж,
граф Шардоне (П)

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930
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КРЪГОВРАТЪТ НА ПЛАСТМАСАТА
Седем кода за рециклиране, определени от Европейската комисия, и процент от общото количество, произведено в целия свят, 2015 г.
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1

OTHER

PET

Куфари, CD и DVD,
дрехи, въжета,
парашути, влакънца
за четки за зъби,
играчки, корпуси на
електрически уреди

9%
26 %

17 %

18 %

PS

1937
Полиуретан
Ото Байер (П)

PVC

Поливинил хлорид

5
PP

LDPE

Полипропилен

Полиетилен с
ниска плътност

1938
Тефлон
Рой Д. Плънкет,
Рек Рибок (О)

Пластмасови торбички,
стреч фолио, торби
за боклук, епруветки,
покрития за кутии за
мляко

4

През 2015 г. в световен мащаб са произведени 407
милиона тона пластмаси. На теория всички трябва да се
рециклират. Реалността е доста по-различна.
напълно нов производствен процес даде възможност за производство на биоразградима пластмаса от черупките на
скариди и други ракообразни. Чрез него се променя хитина
от черупките с цел създаване на полимер, наречен хитозан.
Разработчиците от университета McGill в Канада се надяват на светло бъдеще, изградено върху 6 – 8 милиона тона
ракообразни отпадъци, произвеждани всяка година. Тази и други пластмаси на основата на естествени суровини вече се
използват за приготвяне на сламки за пиене, чинии и чаши за
еднократна употреба, пластмасови торбички и опаковки за
храни. Съмнително е дали може да допринесат за решаването
на пластмасовата криза.

1946
Акрилонитрилбутадиенстирен
US Rubber Company
(П)

1938
Перлон
Пол Шлак (О)

1940

Ботуши, душ завеси,
дограма, тръби, подови
настилки, електрически
кабели, имитация на
кожа

3

Полистирен

1935
Меламин
BASF (П)

1935

Полиетилен с
висока плътност

10 %

продукти се приемат за задаващи тенденциите, чисти и модерни. Те изместват съществуващите продукти и си пробиват път в почти всички области на живота.
Днес PVC, полиетиленът и полипропиленът са най-широко
използвани пластмаси по света.
С цел подобрение на свойствата им пластмасите често
се смесват с химически добавки, като пластификатори, забавители на горенето и багрила. Много от тези добавки правят
материала по-гъвкав или издръжлив. Те обаче може да са вредни както за околната среда, така и на здравето. Причината е,
че може да се отделят от материала и да навлизат във водата или въздуха, попадайки в храната ни. Може да се отделят
и при рециклиране на пластмаса.
Едно ново поколение пластмаса може да бъде произвеждано от биополимерикато царевичното нишесте. Например

1935
Полиетилен с висока
плътност, HDPE
ICI UK (П)

HDPE

14 %

6

Опаковки на храни, DVD кутии,
вътрешна облицовка на
автомобили, броня, детски седалки

Пластмасови
бутилки, контейнери
за почистващи
препарати, тръби за
газ и питейна вода,
домакински стоки

2

6%
Опаковка на
храни, опаковъчен
материал, изолация

Полиестерни влакна, фолио,
опаковки за храни, бутилки за
напитки

Полиетилентерефталат

1945

1949
Експандиран
полистирен
Фриц Стасни (П)

1953
Поликарбонат
Херман Шнел (П)

1952
Полиетилен
с ниска
плътност, LDPE
Карл Зиглер (О)

1950

1954
Полиакрилнитрил
Bayer (П)

1954
Полипропилен
Гуилио Ната (О)

1955
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Различни
артикули от
пластмаса
(напр. PC, PA,
PMMA, PUR, ABS,
ASA, SAN, други
термопластични
материали)
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КУЛТУРА НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО

ЗАЩО СВЕТЪТ ЗАТЪВА В БОКЛУК
До 50-те години на миналия век хората се
отнасят към пластмасата със същото уважение,
както към стъклото или коприната. По това
време компаниите, произвеждащи стоки за
потребителите, откриват предимствата на
полимерите. Възниква нов начин на живот, който
генерира нарастващи количества боклук.

Е

дно време вещите са били създавани да бъдат трайни и
малка част от тях е била изхвърляна. Храни и напитки
се предлагали без отделна опаковка (в насипно състояние). Опаковките и бутилките е можело да бъдат използвани
повторно или връщани. Зарзаватчията е продавал насипни зеленчуци, а месарят е увивал месо в маслоустойчива хартия.
Млякото се продавало в стъклени бутилки с възможност за
връщане, доставяни на прага на вратата. Други бутилки били
измивани и повторно използвани – или претопявани, за да се
правят нови бутилки. Фармацевтът отброявал таблетките
в буркан със завиващ се капак. Сега всички тези изделия са
обвивани в целофан или поставяни в PET.
Веднага след Втората световна война с масовото навлизане на пластмасата хората я използвали повторно и я третирали с внимание, както правели и с други материали и видове
опаковки. Но в края на 50-те години икономиката започва да
се задвижва от необходимостта да се консумират непрекъснато увеличаващи се количества ресурси. Производителите
приветстват възможността да пестят пари и да опростят
своите вериги за доставки, поставяйки началото на културата на изхвърлянето. До началото на 60-те години милиарди
пластмасови изделия препълват бунища, сметища и инсинератори в западния свят. Преминаването към опаковки за еднократна употреба е постепенно, като в края на 70-те години
вече обхваща целия свят. През 1978 г. Coca-Cola представя
пластмасова бутилка за еднократна употреба, която да замени емблематичната стъклена бутилка. Тази промяна символизира началото на нова ера за потребителските напитки.
До средата на 80-те години вярата, че рециклирането
ще реши нарастващия проблем с пластмасите за еднократна употреба, е широко разпространена в западния свят и
до края на десетилетието почти всички бутилки за газирани
напитки и мляко за многократна употреба изчезват, замене-

ни от пластмасови продукти за еднократна употреба. Този
еднопосочен подход за веригите за доставки помага на производителите на храни и напитки да консолидират нови далечни
пазари, докато развиващите се страни започват да следват
модела на развитие, въведен в западния свят. Продуктите за
еднократната употреба са знак за модерност.
Към края на 20 век животът става още по-забързан. Нивата на заетост се повишават, тъй като повече жени навлизат на трудовия пазар. Градовете се разрастват и броят на
ежедневно пътуващите до работа се увеличава. Очакванията
от свободното време се повишават. Семействата (особено
жените) имат все по-малко време за готвене, работа в градината или домакински дейности. Фризерите и микровълновите
печки позволяват да се заменят домашно приготвени ястия
от пресни съставки, с готови „телевизионни вечери“, закупени от супермаркета.
Този „удобен начин на живот“ става възможен благодарение на пластмасата за еднократна употреба. Пластмасовите сламки, пластмасовите торбички за еднократна употреба, полистироловите чинии и полипропиленовите прибори за
готова храна представляват материалната основа на ежедневието. Всичко може да се придобие бързо, да се консумира
лесно – а това, което оставяме след себе си, може просто да
бъде изхвърлено в кошчето. Продуктите за еднократна употреба се превръщат в символ на начина на живот в капиталистическата икономика. Подобен начин на живот е едновременно причина и следствие от интензивността и скоростта
на съвременния живот.
Подобни нагласи рефлектират в сърцевината на популярната култура, като например в спортните и музикални събития, както и в Холивуд. Пластмасите за еднократна употреба
си проправят път до екрани с всякакви размери: колежанските
партита са отрупани с пластмасови прибори за хранене, а
телевизионните герои отиват на работа с кафе в чаша за
еднократна употреба. Подобни изображения се разпространяват по целия свят. В по-бедните региони пластмасовите
изделия за еднократна употреба се считат за престижни и
се използват масово. Корпорациите активно насърчават и
подкрепят подобни тенденции.

Не всички пластмаси са създадени равни. Някои артикули имат
живот, измерен в десетилетия. Но опаковката представлява
най-голям дял и обикновено има много кратък полезен живот.
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КРАТЪК ЖИВОТ
Среден полезен живот на различни пластмасови изделия по индустриален сектор в години

КУПИЩАТА БОКЛУК НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ
Отпадъци от пластмасови
опаковки в тонове годишно
3 000 000

1-во място: Coca-Cola
Годишно световно производство на
пластмасови бутилки за еднократна
употреба:
88 000 000 000

1 700 000

88 милиарда бутилки,
сложени една до друга по
дължина, ще достигнат до
Луната и обратно
31 пъти.

Еквивалент на
производството на
167 000 бутилки в минута.

750 000
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През 2019 г., заедно с 31 други компании, Coca-Cola публикува данни
за своите пластмасови продукти за първи път. Данните показват
количеството отпадъци, които се генерират от сравнително малко
на брой компании.
Фестивали и други големи събития генерират вагони с боклук, които могат да бъдат или изгаряни, или депонирани. Това
обаче кара някои организатори на подобни събития да преосмислят действията си. Някои от тях вече начисляват депозит
за чаши, които клиентите трябва да върнат, за да им бъдат
възстановени парите. Храната се сервира все по-често върху
компостируеми чинии. Все повече и повече доставчици на храни и напитки за из път предлагат на своите клиенти отстъпка, ако донесат свои контейнери за многократна употреба. Но
манталитетът за изхвърляне все още е доминиращ, тъй като
прави някои аспекти от живота малко по-лесни. Разходите, направени от отпадъците, не са включени в цената на продукта.
Конкретните механизми се различават в отделните държави. В много развиващи се страни определящ фактор е, че
компании-гиганти за потребителски продукти, като Proctor
& Gamble, доставят продуктите си в сашета: за да печелят
пазарен дял шампоанът, перилният препарат и кетчупът се
продават в малки, запечатани пластмасови пликчета. Доставчиците твърдят, че това дава възможност на потребителите с ниски доходи да си позволят такива продукти. Резултатът обаче е още повече боклук.
Пагубно е че такива мини порции представляват огромно
несъответствие между размера на опаковката и необходимия
единица продукт като в същото време увеличават потребле-

Люксембург, Ирландия и Естония са лидери в Европа по
премахване на пластмасовите опаковки. Добре е да се
отбележи тенденцията на спад от 2015 г. до 2016 г.

нието. Това е катастрофално за местата, където запасите
от питейна вода са недостатъчни и хората прибягват до закупуване на пластмасови бутилки с вода.
Без функционираща система за третиране на отпадъците, те биват залети от потоп от пластмасов боклук. Производителите не предлагат решения за изхвърляне или рециклиране на опаковките. Отпадъците от ежедневни стоки се
превърнаха в масов проблем в много градове в развиващия се
свят. Причината е липса на стимули за събирането им, както
и начин за изхвърлянето им по екологично съобразен начин.
БОКЛУК В ЕС
Отпадъци от пластмасови опаковки на човек в
ЕС по държава,
2016 г.
кг/жител
> 40
30 – 39
20 – 29
10 – 19
<9
Средно в ЕС:
2015: 31 kг
2016: 24 kг

Кипър, Гърция, Литва, Малта и Румъния:
данни за 2015 г.
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УПОТРЕБА

БЛАГОСЛОВИЯ И ПРОКЛЯТИЕ
Пластмасата е станала незаменима. Намираме я
в найлоновите торбички, смартфоните и таблата
на автомобилите. Почти половината от всички
пластмасови продукти обаче свършват живота си
като отпадъци в рамките на по-малко от месец.
Само една малка част от тях се рециклира.

М

СВЯТ, ПЪЛЕН С ПЛАСТМАСА
Разпределение на производството на пластмасови изделия за
еднократна употреба по региони, 2014 г.
Северна Америка

Европа

бивш СССР

PLASTIC ATLAS 2019 / UN, STATISTA

ежду 1950 и 2017 г. са произведени около 9,2 милиарда
тона пластмаса. Това е повече от тон на жив човек
на Земята днес. По-голямата част от пластмасата се
произвежда и консумира в четири основни региона: Североизточна Азия, Северна Америка, Близкия Изток и Западна Европа.
Пластмасата е издръжлива, лека и лесна за оформяне. Тези
свойства я правят идеална за много промишлени продукти и ежедневни предмети. Но противно на първоначалната идея за позициониране на пластмасата като висококачествен материал,
днес тя се използва главно за опаковане и продукти за еднократна употреба. Много предмети в ежедневната употреба се използват само веднъж и обикновено само за кратко време – след
това се озовават в кошчето. Свойствата на пластмасите са
едновременно благословия и проклятие: те са много устойчиви.
Поради тази причина се разграждат изключително бавно.
По различни причини пластмасите са особено популярни
като опаковки за храни и други продукти. Те запазват своите
характеристики както при високи, така и при ниски температури. Могат да бъдат гъвкави или твърди в зависимост от
състава си. Полиетиленът с ниска плътност (LDPE) например

3%
16 %

21 %

17 %

1%

4%

Централна и
Южна Америка

38 %

Африка

Близкия Изток

Азия и
Тихия океан

Световно население по континент, милиони, 2018 г.
Австралия, Океания 41
Северна Америка
Латинска Америка, Карибски регион

649

Европа

746

Африка
Азия

14

365
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1 284
4 536

е издръжлив, гъвкав и прозрачен и затова се използва за направата на фолио.
PET, от друга страна, е непропусклив както за газове,
така и за течности, и е основният материал за приготвяне
на бутилки за напитки. Полипропиленът има висока точка на
топене и е химически устойчив, което го прави много подходящ за използване с горещи течности. Полистиролът може да
бъде твърд, чуплив и прозрачен или да бъде превърнат в пяна,
което го прави универсален материал за защитни опаковки и
контейнери за храна. А поливинилхлоридът или PVC може да
се използва за направата на твърда или гъвкава опаковка, от
която нито кислородът, нито водата могат да избягат.
Пластмасата намира все по-голям брой приложения в строителния сектор, например като подови настилки, врати, прозорци и тръби. Тези материали имат дълъг експлоатационен
живот, те са гъвкави и устойчиви срещу мухъл и корозия и имат
твърда консистенция. В сравнение с други материали са лесни
за монтаж и поддръжка. Те също така предпазват от студ и
топлина и по този начин допринасят за спестяване на енергия.
Най-често използваната в строителството пластмаса е
PVC. Точно както в хранителния сектор, пластмасите имат
няколко предимства и при употреба в строителството: от
една страна, тяхната издръжливост и механична твърдост, а
от друга, лекото им тегло. Тръбите, изработени от полиетилен с висока плътност (HDPE), са водонепропускливи, устойчиви на влиянието на околната среда и не ръждясват. Освен
това са гъвкави, което им позволява да бъдат огъвани и провирани през съществуващите канали.
Пластмасата, също така, стана незаменима при производството на превозни средства и самолети, влакове и кораби. Това е така, защото е издръжлива и лека, гъвкава и рециклируема. Пластмасовите части изискват малко поддръжка и
са достатъчно гъвкави, за да издържат на постоянни вибрации. Без пластмаса нито една от днешните коли няма да бъде
на пътя. Най-много пластмаса има в броните, вътрешната
облицовка, седалките, тапицерията, електрониката и таблото. Тъй като търсенето на по-леки кораби с по-нисък разход
на гориво нараства, корабостроенето използва повече подсилени с фибри пластмаси като фибростъкло или въглеродни
влакна. Такива материали не ръждясват и морската вода не
им влияе. Това удължава интервалите за поддръжка и понижава експлоатационните разходи на плавателните съдове.
В аерокосмическата промишленост използваните материали трябва да могат да издържат на температурните
крайности, да са устойчиви на корозия и да издържат на реактивни горива и химикали. Пластмасите, като PVC, акрил и
полиамид, са станали неизменна част при изграждането на
самолети и космически кораби, например за повърхности на
таблата, преградни стени, колички за напитки, тоалетни,
контейнери за багаж и капачки на резервоари. От 70-те години насам използването на пластмаси в самолети се е увеличило от четири на около 50%.

Пластмасите за еднократна употреба се превърнаха в
емблема на глобалната пластмасова криза. Производството
им е ограничено до няколко региона на света.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ПЛАСТМАСАТА?
Използване по индустриален сектор, общ обем 438 милиона тона, всеки символ представлява 1 милион тона, 2017 г.
Електрически уреди/
електроника 19 

Индустриални машини 3

Транспорт 29

Потребителски продукти 45

Текстил 62

Опаковки* 158
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Строително-монтажни дейности 71

Други 51

* Предимно еднократна употреба

ПЛАСТМАСОВА ПЛАНЕТА
Глобално годишно производство на пластмаса в милиони тона

Нарастващото търсене на пластмаса неизбежно доведе
до проблеми с изхвърлянето на отпадъците.
40% от пластмасовите изделия се превръщат в боклук
след по-малко от месец. Тази постоянно растящата лавина
от пластмасови отпадъци причинява сериозни екологични проблеми. Рециклирането е едва вторият най-добър вариант за
намаляването на отпадъците. През 2025 г. производството
на пластмаса се очаква да достигне до над 600 милиона тона
годишно. Сегашните системи за рециклиране не могат да се
справят с такива количества отпадъци. Един поглед към историята показва следното: само 10% от повече от 9 милиарда тона пластмаси, произведени след 50-те години на миналия
век, са рециклирани. Най-доброто решение лесно може да бъде
назовано, но остава предмет на разгорещен дебат: на първо
място просто да не се произвежда толкова много пластмаса.

От 2000 г. насам са произведени повече пластмасови изделия,
отколкото през предишните 50 години. Производството на
пластмасата продължава да се разраства мащабно.

Прогноза
600

Повече от половината
от всички произведени
пластмаси са произведени
от 2000 г. насам.
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В световен мащаб всяка година се произвеждат над 400 милиона
тона пластмасови продукти. Опаковките представляват повече
от една трета от всички произведени пластмаси.
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ЗДРАВЕ

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ХИМИЯ

Ж

ивотът на повечето пластмасови изделия започва под формата на нефт или природен газ. Когато
нефтът или газът се извличат от земята, особено чрез спорната фракинг техника, във въздуха и водата се
отделят токсични вещества. Известно е, че над 170 вещества, използвани при фракинг, причиняват рак, нарушения в
репродуктивната система и развитието или увреждане на
имунната система. Хората, живеещи в близост до сонди за
фракинг, са особено засегнати от тези вещества и от замърсяването поради големия брой дизелови камиони, използвани за транспорт в такива райони. Необходими са до 6000
камиона с оборудване, вода и химикали, за да се разработи
един терен за експлоатация Проучванията в САЩ показват,
че бъдещите майки, които живеят в близост до фракинг
обекти, са с повишен риск от усложнения на бременността
и преждевременно раждане.
Превръщането на нефта в пластмаса означава да бъде рафиниран и разграден на по-малки молекули. Впоследствие те се
комбинират в полимери с по-дълги вериги, като се смесват с химикали и се прилага топлина и налягане. Прибавят се различни
добавки, за да се придаде на материала желаната характеристика. Пластификаторите превръщат твърдия PVC в гъвкаво
фолио, което оформя детските басейни например. Флуорираните съединения се използват за импрегниране на якета, устойчиви на атмосферни влияния. Бромираните вещества служат
като забавителите на горенето в електрическите уреди и мебелите. Средно пластмасовите продукти съдържат около 7%
от тези добавки. За една топка, направена от PVC, пластификаторите може да съставят до 70% от общото й тегло.
Много от тези добавки са вредни за здравето. Те постепенно се освобождават и се натрупват в храната, въздуха
в затворени помещения и домашния прах. Според изследване
в САЩ по-малките деца, които винаги консумират училищен
обяд, са в по-голяма степен изложени на фталати, пластификатор, използван в контейнерите за храна, отколкото деца,
които никога не го правят. Проучване на кръвта на бременни
американски жени открива средно 56 различни индустриални
химикала, много от които произлизат от пластмасови изделия или процесите, използвани за производството им. Може
да са налични и други съединения, които не са били търсени.
Изследвания в Германия установяват, че децата са особено
изложени на пластификатори, които може да вредят на репродуктивното им здраве. Спрямо телесното си тегло децата
дишат повече въздух и имат по-висок метаболизъм от възрастните. Те са по-близо до земята, често играят на пода и
са изложени на повече замърсители.

Много от химикалите в пластмасата оказват влияние върху
човешкото здраве. Последиците могат да бъдат както
сериозни, така и дългосрочни.

16
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Особено безпокойство пораждат вещества, които нарушават функциите на ендокринната система – група, която
включва много пластификатори. Тези съединения имитират
естествени хормони и разстройват фино балансираната ендокринна система на организма. Множество заболявания и
разстройства се свързват с хормонално активни вещества.
Сред тях са рак на гърдата, безплодие, преждевременен пубертет, затлъстяване, алергии и диабет.
Никой не знае пълния обхват на химикалите, на които сме
изложени чрез потребителските стоки. За потребителите
е практически невъзможно да идентифицират рискови химикали, които се съдържат в продуктите. Повечето търговци
на дребно нямат представа какво има в продуктите, които
продават: информацията просто се губи по пътя през дълга и криволичеща верига за доставки или често е умишлено
скрита от производителите, тъй като това е „поверителна
бизнес информация“. Има спешна нужда от публично достъпна
информация за използването на химикали в пластмасите и за
точен химичен състав на готовите пластмасови изделия.
Кръговата икономика би имала полза от прозрачността. Понастоящем индустрията използва повторно материали, които
не са оптимизирани за здравето на хората и околната среда,
превръщайки ги в предмети, като играчки и контейнери за храна, които може да са силно замърсени. Изследване на екологични
организации от 19 европейски страни установи, че един на всеки четири продукта, направени от рециклирана пластмаса, съдържа опасни за здравето химически вещества, които забавят
горенето. Токсините в рециклираните елементи идват главно
от рециклирани електрически отпадъци. Рециклирането е особено вредно за хората, които разглобяват (демонтират) замърсени материали. Токсичният цикъл може да бъде прекъснат, ако
производителите бъдат накарани да поемат отговорност за
обезвреждането на отпадъците. Общ принцип е, че това, което
влиза в единия край, излиза от другия. Използването на токсични материали в пластмасата трябва да се избягва напълно. От
глобална гледна точка рециклирането на пластмаси играе едва
НЕВИДИМА ОПАСНОСТ
Възможни последствия за здравето от ежедневния контакт с
хормонално активни вещества в пластмасите
Хиперактивност/Синдром
с дефицит на вниманието/
нисък коефициент на
интелигентност

Астма

Раждане
на деца
с ниско
тегло

Затлъстяване
Ранен
пубертет

Нарушения на
щитовидната
жлеза
Рак на гърдата
Диабет
Затлъстяване
Безплодие

Нарушения в
развитието
на ембриона

Рак на
простатата
Нисък брой
сперматозоиди
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Ефектите от неконтролируемото производство
на пластмаса върху околната среда вече не могат
да се пренебрегват. Последствията за човешкото
здраве са по-слабо познати – от добива на
суровини до изхвърлянето на отпадъци.

НЯМА КАК ДА ГИ ИЗБЕГНЕМ
Изложени сме на токсични химикали и микропластмаси на всички етапи от жизнения цикъл на пластмасата.
Замърсителите могат да попаднат в телата ни по много начини.
Директен контакт

Добив и транспорт

Емисии: включват бензен, летливи органични съединения, и над
170 токсични химикали във фракинг течности
Възможни ефекти върху здравето: засягат имунната
система, сетивни органи, черен дроб и бъбреци; ракови
заболявания, невротоксичност, репродуктивна токсичност и
токсичност при пренаталното развитие

Емисии: включват бензен, полициклични ароматни въглеводороди
и стирен
Възможни ефекти върху здравето: рак, невротоксичност,
репродуктивна токсичност, ниско тегло при раждане, дразнене на
очите и кожата
Рафиниране и производство

Използване от потребителя

Управление на отпадъците

Емисии: включват тежки метали, устойчиви органични
замърсители, канцерогени, разрушаващи ендокринната система
химикали, пластмасови микрочастици
Възможни ефекти върху здравето: засягат бъбречните,
сърдечно-съдовите, стомашно-чревните, неврологичните,
репродуктивните и дихателните системи; рак, диабет и
токсичност при пренаталното развитие
Емисии: включват тежки метали, диоксини и фурани,
полициклични ароматни въглеводороди, токсично рециклиране
Възможни ефекти върху здравето: Възможни последици
за здравето: ракови заболявания, неврологични увреждания,
увреждания на имунната, репродуктивната, нервната и
ендокринната система

Сладка вода и океани

Въздух

Земеделска земя

второстепенна роля. Понастоящем няма такова нещо като рециклиране на пластмаси, само рециклиране с отворен цикъл или
рециклиране за нискокачествени изделия (downcycling).
Всеки път, когато парче пластмаса се рециклира, качеството й се влошава. Пластмасата може да се рециклира само определен брой пъти, преди да се озове в депото или в инсинератора.
Така че това, което наричаме рециклиране на пластмаса, всъщност означава просто отлагане на окончателното изхвърляне.
В борбата си за управление на непрекъснато нарастващото
количество пластмасови отпадъци градовете и правителствата
се насочват към изгарянето. Това обаче просто прехвърля проблема на друго място. Емисиите, свързани с изгарянето, включват диоксини и метали като живак, олово и кадмий. Работниците
и общностите в близост до изгарянето са особено засегнати,
но токсините също могат да изминат дълги разстояния и да се

Емисии: пластмасови микрочастици (напр. прах от гуми,
текстилни влакна) и токсични добавки, включително устойчиви
органични замърсители, разрушаващи ендокринната система
химикали, канцерогени, тежки метали
Възможни ефекти върху здравето: влияят на сърдечносъдовата, бъбречната, стомашно-чревната, неврологичната,
репродуктивната и дихателната системи; рак, диабет,
невротоксичност, репродуктивна токсичност и токсичност при
пренаталното развитие
Микорпластмаса Химикали
Вдишване
Поглъщане
Контакт с кожата
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Излагане на въздействия от околната среда

Дори и да се опитате да избегнете контакт с пластмаси, ще бъдете
изложени на влиянието им. Тялото няма механизъм да се защити.
отложат в почвата и във водата на далечно разстояние. Освен това изгарянето на пластмаси произвежда силно токсични
странични продукти, които накрая се озовават в пепелта или
наносите и създават нов проблем с изхвърлянето на отпадъци.
Този материал може да попадне в сметища, пещери, земеделски
земи и влажни зони, създавайки дългосрочна заплаха за околната
среда и здравето. Изгарянето на открито е още по-проблематично: това често се прави в развиващите се страни и селските райони, които нямат достъп до организирано управление на
отпадъците. Решаването на проблемите с въздействието върху
здравето на производството, използването и изхвърлянето на
пластмаса ще изисква действия по цялата верига на доставки.
Едно е ясно: прозрачността ще бъде ключът към успеха.
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ПОЛ

ПРЕКОМЕРНО ИЗЛАГАНЕ НА РИСКОВЕ
Жените са засегнати в по-голяма степен от
пластмасата в сравнение с мъжете. Биологичните причини са част от проблема: женското тяло
реагира по различни начини на токсините, а хигиенните продукти, които жените използват, често
са замърсени. Алтернативи обаче съществуват.

Т

оксините, съдържащи се в пластмасата, имат различно
въздействие върху мъжете и жените, както на работното място, така и в ежедневието. Отчасти това се дължи на биологията – разликите в размера на тялото и съотношението на мастната тъкан, но също и на половите роли,
които жените изпълняват. Телата на жените съдържат повече
мазнини от мъжете и следователно натрупват повече мастноразтворими химикали, като фталатните пластификатори.
Женското тяло е особено чувствително към токсините по
време на етапите на жизнения цикъл, като пубертета, бременността, кърменето и менопаузата. По време на бременността
това може да има сериозни последици за нероденото дете. Химикалите, които функционират по подобен начин на хормоните
– познати като вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система – са проблематични. Тъй като плацентата
не е защитна бариера, тези съединения може да нарушат всички фази на развитие в утробата, които се контролират от
хормони. Това може да доведе до малформации при новородени,
както и до заболявания, появяващи се много по-късно в живота.
Веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, засягат както мъжете, така и жените, в една и съща степен. Световната здравна организация подозира, че те са отговорни за свързани с хормоните форми на рак, като рак на гърдата
и тестисите. Също така е възможно те да повлияят на плодовитостта и качеството на спермата. Веществата, нарушаващи
ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ДАМСКАТА ПРЕВРЪЗКА
Оценка на жизнения цикъл на енергията и материалите,
използвани в производството
Какво влиза:

Какво излиза

Емисии:
NOX**, CO2
Целулозна
вата

Хартия

Производство
на дамски
превръзки

Изкопаеми
суровини

Електричество

*Полиетилен с ниска плътност **Азотни оксиди
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Дамска
превръзка
Твърди отпадъци:
(LDPE*, целулоза,
хартия)
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Преработени суровини

LDPE*

функциите на ендокринната система, може също да допринесат
за затлъстяване, диабет, неврологични заболявания, преждевременно настъпване на пубертета и вродени малформации, като
крипторхизъм (липса на един или и двата тестиса от скротума)
и хипоспадия (малформация на мъжката уретра). Раждат се все
повече деца, които са били изложени на вредни вещества.
Жените са в досег с опасностите, произтичащи от пластмасата, на много различни места. Около 30% от работещите
в пластмасовата индустрия по света са жени. За да може евтините пластмасови изделия да бъдат масово произвеждани
за глобалния пазар, жените в развиващите се страни обикновено се наемат в предприятия за промишлено производство
при ниски заплати, много често в опасни условия и без предпазно облекло. Канадско проучване установи, че рискът от развиване на рак на гърдата при жени, които работят с пластмаси
в автомобилната индустрия, е пет пъти по-голям.
Женските хигиенни продукти също може да бъдат проблематични. Тампоните може да съдържат до 6% пластмаса,
а дамските превръзки се състоят от до 90% пластмаса на
нефтена основа. И двата вида може да съдържат хормонално
активните съединения бисфенол А (BPA) и бисфенол S (BPS).
Тампоните с апликатори също често съдържат фталати. В
САЩ една жена може да използва между 12 000 и 15 000 от
тези продукти през живота си. Алтернативите включват
перящи се продукти за многократна употреба и менструални
чаши за многократна употреба.
В по-бедните региони много жени и момичета не могат
да си позволят да използват такива хигиенни продукти или
тези продукти просто не се предлагат на местно ниво. Това
може да принуди едно момиче да пропуска училище средно по
пет дни в месеца. По-евтините и безопасни продукти за многократна употреба може да изпълнят тази роля и да намалят
замърсяването и отпадъците. Повечето хигиенни изделия за
еднократна употреба се оказват на депа, във водоизточници
и в морето и запушват канализационни системи.
Козметиката също може да бъде източник на вредни вещества. Една четвърт от всички жени в западните индустриални страни използват до 15 различни продукта всеки ден.
Те обикновено съдържат до 100 химикала, някои от които са
вредни за здравето. Много козметични продукти съдържат
пластмасови микрочастици, които може да преминат през
плацентата в плода.
Не на последно място, жените все още често са отговорни за извършването на домакинската работа или работят
като чистачки. Почистващите препарати също съдържат
микропластмаси и вредни вещества като повърхностно активни вещества и разтворители. По-внимателният избор на
продукти и използването на екологично чисти материали или
конвенционални препарати, като мек сапун и лимонена киселина, може да намали тежестта от замърсяване за човечеството и околната среда. Подобен избор на потребителите обаче
не освобождава производителите от отговорността да заменят вредните съставки и суровините.

Производството на съвременната дамска превръзка не е възможно
без използване на изкопаеми суровини и пластмаси.
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ПОСТОЯНЕН ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
Средна употреба на продукти за менструация от жените в западните потребителски общества
За един месец

25

За 1 година (=13 менструални цикъла)

За 10 години

325

3 250

За 39 години*

12 675
превръзки/тампона
Равнява се на
тегло от

152 kg
дамски превръзки
или тампони
10 превръзки/
тампона

Когато отпадъците се изнасят в развиващите се страни,
депата стават важен източник на доходи за бедните. Милиони събирачи на отпадъци по света, често жени и деца от
най-бедните слоеве на обществото, претърсват такива места за рециклируеми пластмаси и електрически отпадъци. Често единственият източник на семейни доходи идва от тези
силно токсични места. За да се добие ценната мед, кабелите
с PVC покритие се изгарят. Димът съдържа силно токсични
диоксини, които са вредни за репродукцията, увреждат плода
и могат да причинят рак. Най-вече жени изгарят домакински
боклук в задните дворове или сортират токсичен боклук.
Познанието за опасностите от пластмасите е неравномерно разпространено по света. Жените са важна целева
група в усилията за предизвикване на фундаментална промяна
в нагласите и ежедневните практики, както и в изискването
за политически действия. Жените често са по-чувствителни към различни опасности, отколкото мъжете, и са по-малко
подготвени да излагат на риск хората и планетата. Това е
вярно в техните роли както като предприемачи, така и като
потребители и глави на семействата си. Има значителни доказателства, че те действат по един по-отговорен към околната среда начин от мъжете.

Инициативите, които имат за цел да намалят консумацията на пластмаса и да защитят хората и околната среда
от замърсители, често започват от жените. Те заслужават
равно място в политиката, бизнеса, семействата и общностите, така че да могат да допринасят още повече за създаването на общество и околна среда без токсини и пластмаса.
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Жена, която използва продукти за менструация
за еднократна употреба, влиза в контакт с опасни
пластмаси в продължение на почти четири десетилетия.

* Средна продължителност
на менструацията в
живота на жената

ПОВЕЧЕ ПЛАСТМАСА ЗА ЖЕНИТЕ
Брой патенти за женски хигиенни продукти от 1969 г. насам
1500

На пазара са пуснати
дамски превръзки Maxi
с крилца: фокусът
на продукта е върху
капацитета за
абсорбиране 1989 г.
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Tampax получава
патент за
Първи
превръзки Maxi тампон с
със залепващ апликатор 1979 г.
се край 1969 г.

300
200
100
0

Патентите за женски хигиенни продукти рязко скачат
от края на 90-те години. Една от причините е масовата
достъпност на евтини пластмаси.

1969

1979

1989

1999

2009

2019

Данните за 2018 г. и 2019 г. са непълни, тъй като все още
някои заявки за патенти не са публикувани.
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ХРАНА

ВКУСНИ ХАПКИ
Хранителната индустрия е сериозен
потребител на пластмаса. Фолиото и пяната
са предназначени да предпазват храната
от повреждане, да я поддържат свежа и да я
правят привлекателна. Но красотата има цена:
пластмасата се озовава върху обработваема
земя и попада в нашата хранителна система.

Днес все повече хора по света живеят в градове и сами. Хранителните навици на средната класа се променят. Тези тенденции увеличават пазарния дял на супермаркетите, както
и този на опаковъчната индустрия. Количеството опаковки,
използвани в хранително-вкусовата промишленост, се увеличава от години. Grand View Research, американска организация,
оцени пазарната стойност на хранително-опаковъчната промишленост на 277,9 милиарда долара през 2017 г. – с прогнозен
ръст от над 5% за 2018 г. Тенденциите в Европа са много сходни: през 2018 г. индустрията използва над 1,13 трилионa продукти с опаковка. Най-често срещаният вид опаковки е, разбира
се, пластмаса. Анализ на Института за европейска политика
по околна среда подкрепя тези констатации: повечето пластмасови боклуци в океаните са изхвърлени опаковки от храни.
Опаковката обаче не е единственият виновник. Селското
стопанство е шестият по големина потребител на пластмаси в Европа: в световен мащаб то използва около 6,5 милиона
тона материал всяка година. Производството на плодове и
зеленчуци изглежда немислимо без пластмаса: напоителните системи, оранжериите и полиетиленовите тунели са направени от него. Пластмасовите мрежи пазят птиците от
овощни дървета и храсти. Цели полета са покрити с листови
материали, за да се затопли почвата и да се удължи вегетационният сезон – например, аспержите могат да бъдат
събирани по-рано.

К

раставици, обвити в полиетилен, предварително нарязана салата, готова за ядене в купичка за еднократна
употреба, готови ястия на отделни порции: рафтовете на супермаркета са затрупани с опакована в пластмаса храна. Пластмасата играе централна роля, когато маркетингът на храни напусне местните пазарни щандове и
навлезе в супермаркетите с техния богат асортимент от
преработена храна от целия свят.
В супермаркетите обичат да предлагат едни и същи хранителни стоки през цялата година, независимо от региона.
Опаковката гарантира, че продуктите остават свежи и
може да се транспортират отдалеч. Освен това много потребители в развития свят искат да имат възможност да
приготвят храна бързо: удобството е на дневен ред. Изследване в Германия през 2019 г. установи, че 48% от хората смятат за важно да могат да приготвят ястията си бързо и
лесно. Хранителната индустрия отговаря на такива изисквания като предлага предварително нарязани и предварително
приготвени продукти, всички опаковани в пластмаса.

Колко пластмаса се озовава в почвата е слабо проучен
въпрос. Смята се, че замърсяването на почвата е между
четири и 23 пъти повече от това в морето.

ПЛАСТМАСАТА ПОПАДА НА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ
Анализ на обработваема земя в северна Бавария, Германия
Анализирана площ: общо 3942 квадратни метра
(0,3942 хектара)
Брой пластмасови частици на хектар

PE
Полиетилен

Диапазон на размера на пластмасовите частици в почвата в
милиметри, разпределение в проценти
PVC
Поливинил хлорид
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PP
Полипропилен
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НЕВИДИМИ СЪСТАВКИ
Най-нисък и най-голям брой пластмасови частици, открити на литър бутилирана вода
(местоположение и марка)

Среден брой пластмасови
частици за всеки
продаден литър вода

47
13
Epura

Aquafina

Minalba

Wahaha

Nestlé

Bisleri
Internat

Gerolsteiner
Brunnen

Danone

PepsiCo

PepsiCo

Grupo Edson
Queiroz

Hangzhou
Coca-Cola
Wahaha Group

25
6

33
5

73
1

0–
Evian

San
Pellegrino

Danone

Nestlé

0–

2–

1–

259 бутилки от 11 марки в девет страни с проверени тестове. Откритата пластмаса включва полипропилен, найлон и полиетилен терефталат.

Дебатът относно микропластмасите в почвата, в добитъка
и в нашата храна едва сега започва. Проведени са сравнително малко изследвания върху щетите, причинени на почвата от
пластмасата и микропластмасите. Учени от Берлинския свободен университет и Institute for Freshwater Ecology and Inland
Fisheries (Института за сладководна екология и вътрешен риболов) в Лайбниц, и двете институции от Германия, считат,
че изследванията върху пластмасовите микрочастици в океаните са изпреварили с около десетилетие подобни изследвания на почвата. Според изчисленията върху 400 милиона тона
пластмаса, произвеждани всяка година, около една трета се
озовава под една или друга форма в почвата или във вътрешнотериториални води. В зависимост от ситуацията това би
направило замърсяването на почвата между четири и 23 пъти
повече от това в морето. Микропластмасите променят структурата на почвата, както и местообитанието на живите организми, които са важни за поддържането на плодородността
на почвата – от микроорганизми до земни червеи. Освен това
пластмасовите микрочастици действат като магнит, който
привлича определени видове токсични вещества.
В световен мащаб няколкостотин хиляди тона микропластмаси се разпространяват в почвата чрез прилагане на утайки от отпадъчни води като тор. Утайката идва от пречистване на отпадни води от промишлеността и градските
райони. В Германия пречиствателните станции филтрират
девет десети от пластмасовите частици от отпадните
води, оставяйки ги в утайката. Една трета от общинските
утайки се използва като тор за обработваемите земи: до
пет тона на хектар за период от три години. Вятърът може
да грабне тези пластмасови частици и да ги отнесе далеч
и в широк мащаб. Били са открити в отдалечени части на
Алпите: вероятно пренесени от вятъра.
Възможните ефекти на микропластмасите върху човешкото
тяло все още до голяма степен не са проучени. Известно е,

Микропласовите частици, които пречиствателните станции
не могат да отделят, се разпръскват върху полета заедно с
остатъчната утайка, която често се използва като тор.

Бутилирана вода се предлага като здравословна алтернатива
на чешмяната вода. Производителите трябва да описват
подробно съдържанието на минералите. Пластмасовите
микрочастици не се изписват като съставка.
че пластмасата може да попадне в тялото, когато се храним и пием течности. Проучване на университета в Нюкасъл
в Австралия през 2019 г. изчислява, че хората могат да поглъщат до 5 грама пластмаса всяка седмица – теглото на
една кредитна карта. Друго проучване от Канада установи,
че хората, които пият вода от пластмасови бутилки, вливат
в гърлото си нещо от порядъка на 130 000 пластмасови микрочастици всяка година. С вода от чешмата са само 4000 частици. Това са притеснителни числа. Те обаче не казват нищо
за това какви може да бъдат последствията за здравето. Не
е известно дали погълнатата пластмаса може да попадне в
кръвообращението и по този начин във вътрешните органи.
Напълно възможно е те отново да напускат тялото през храносмилателния тракт.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПО СТРАНИ
Пластмасови микрочастици в утайките от отпадъчни води,
разпръсквани върху обработваеми земи годишно, тонове, 2016 г.
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ДРЕХИ

СИНТЕТИКА – ОТВЪН И ВЪТРЕ В ТЯЛОТО

М

ного от дрехите, които носим всеки ден, са изработени частично или изцяло от полимери. Потребителите често не знаят, че термини като полиамид,
полиестер, акрил и найлон всъщност се отнасят до синтетични влакна – с други думи пластмаса. Такива материали са
популярни както сред производителите, така и сред потребителите. Те са еластични и изсъхват бързо. Меки са на пипане
и тежат по-малко от подобни дрехи, изработени от естествени влакна, като памук.
Полимерите, които се използват за производството на
химически влакна, попадат в две категории. Тези, които са
на основата на целулоза, като например район, обикновено се
правят от дърво. Синтетичните полимери, като например
полиестер, преминават през няколко производствени етапа,
но в крайна сметка се произвеждат от суров нефт или природен газ. През 2017 г. около 70% от всички влакна, произведени в световен мащаб, са синтезирани по химически път.
Със своите 80% полиестерът представлява най-голям дял от
синтетичните влакна, а производството се увеличава непрекъснато. През 2017 г. са продадени около 53,7 милиона тона.
Около 94% от материала се произвежда и обработва в Азия,
главно в Китай. Около половината от произведените полиестерни влакна се използват в дрехите. Текстилът, включително промишленият текстил, представлява 15% от световната
годишна продукция на пластмаса.
Текстилната промишленост е основен замърсител на
подземните води, реките и морето. Между 20 000 и 40 000
различни химикали се използват за обработка и боядисване
на дрехи. Много от тях са канцерогенни, променят генетичния код и нарушават репродуктивната способност. Те също
могат да причинят алергии и да повлияят на хормоналната
система. Известните вредни добавки включват формалдехид,
така наречените перфлуорирани химикали, забавителите на
горенето, оцветители и други добавки. Работниците са изложени на такива замърсители в много точки по веригата на
създаване на стойност. Тези вещества вредят и на хората,
които живеят в близост до производствени предприятия и
потоци от отпадни води.
Последствията са огромни Много работници в текстилната промишленост – около 70% от тях в световен мащаб са
жени – страдат от заболявания, свързани с работата. Доказана е връзка между формалдехида и смъртни случаи вследствие на левкемия. Жените, които работят със синтетични

Пластмасите се използват в текстилната промишленост не само в
производствения процес, но и за опаковане на изделията по време на
разпространението и пускането им на пазара.
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влакна в текстилни фабрики, са с висок риск от развиване на
рак на гърдата. Установено е, че текстилните работници в
Китай, които влизат в контакт с тези влакна, са с повишен
риск от спонтанен аборт.
Дрехите, направени от синтетика, продължават да създават проблеми и след пришиване на последното копче. Когато се измият, пластмасовите микрочастици навлизат в
околната среда. Учените са открили, че изпирането на пет
килограма дрехи може да освободи шест милиона микрофибри
в отпадните води; изпирането на едно синтетично яке от
полар може да освободи 250 000 такива частици. Малко се
знае за ефектите на тези пластмасови микрочастици върху човешкото здраве. Особено притеснително е, че пластмасовите микрочастици привличат други замърсители като
магнит. Тези замърсители включват устойчиви органични
съединения и други дълготрайни токсини, които са особено
вредни за здравето. Тези съединения се прикрепят към микропластмасата и навлизат в хранителната верига. Те вече са
открити в солта, рибата, мидите и дори в изпражненията
ПЛАСТМАСА В ТЕКСТИЛНАТА ВЕРИГА
Използване на пластмаса в производството и разпространението
на текстил
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На пръв поглед тъканите, изработени от
синтетични влакна, имат много предимства.
Те са евтини, изсъхват бързо и се оформят по
тялото. Те обаче са се превърнали в изделия за
еднократна употреба и допринасят значително
за изменението на климата. Могат също така да
бъдат вредни за човешкото здраве.
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СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА И КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА
Емисии на парникови газове, причинени от производството на полиестерни влакна
Въглерод, съхраняван в
234 млн хектара,
гора
за една година:
размерите на Алжир

Годишни емисии от
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Производствени цикли в традиционните и бързи модни индустрии

=

1,6 млрд
барела нефт.
Двугодишна доставка
на петрол за САЩ

Глобално производство на полиестерни влакна, милиони тона
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* CO2 e = CO2-еквивалент. Мярка, приета от Междуправителствения комитет по изменението на климата,
за да се сравняват ефектите на различните парникови газове, като CO2 и метан.

на хората. Станциите за пречистване на отпадъчни води и
пералните машини все още не са в състояние да филтрират
причиняващите вреди микрофибри.
Потребителите трябва да поемат част от отговорността. Въпреки че дрехите може да продължат да бъдат
носени, 64% от тях отиват на боклука. В Европейския съюз
80% се озовават или в инсинератор за отпадъци, или в депо.
От останалите облекла само между 10 и 12% се препродават на местно ниво. Остатъкът се изнася в развиващите се страни, където подбива местните производители на
облекло и унищожава техните пазари. Текстилът, който се
озовава в морето, се носи под водата на по-голяма дълбочина от другите пластмасови изделия и може да пречи на
морския живот там.
Една от причините за тези проблеми е индустрията на
„бързата мода“. Компаниите заливат пазара с огромни количества евтино произведени дрехи. В САЩ през последните 20
години обемът на дрехите, които се изхвърлят всяка година,
се е удвоил от 7 на 14 милиона тона. Това означава, че индустрията на „бързата мода“ допринася в голяма степен както
за замърсяването на околната среда, така и за рисковете за
здравето. Културата за дейности „на открито“, която изисква възможно най-функционални дрехи, също подхранва производството на синтетични влакна.
Рециклирането на дрехи набира скорост, но то няма голямо влияние върху основния проблем. Глобалното потребление на рециклиран полиестер е нараснало с 58% между 2015 и
2016 г. Но за да е възможно рециклиране в по-големи мащаби,
не трябва да се смесват различни видове влакна. Разделянето
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=

Годишни емисии от
149 млн коли:
по една кола за всеки
човек в Русия

Текстилният сектор има не така очевидни ефекти върху климата
както автомобилната индустрия. Производството на полиестер
обаче генерира сериозна пушилка от парникови газове.
на смесени влакна при рециклирането е много скъпо. Наред с
необходимостта от производство на тъкани, подходящи за
рециклиране, е необходима цялостна система за връщане на
употребявано облекло – такава, която все още не съществува в много държави. Това все още остава повърхностно,
временно решение. Рециклирането дава възможност да се използват синтетични влакна за по-дълго време, но качеството
им се влошава с всеки цикъл и в крайна сметка се озовават
на боклука.
По-устойчивият начин на потребление е неизбежен, ако наистина искаме да намалим рисковете за околната среда и здравето. Купуването на дрехи в магазините за втора употреба и
размяната на дрехи с други хора са добри начини за забавяне на
производството на нови дрехи. Понастоящем производителите не могат да отговорят на търсенето на дрехи, използващи
влакна от устойчиви източници, като например памук, отглеждан по биологичен път. Текстил на органична основа съществува и се разработват нови подходи за преработката на естествени материали, като черупки от ракообразни, дървета, коноп,
коприва и лен – в идеалния случай от местни източници – във
влакна, подходящи за изработка на текстил. Само че и тези
процеси трябва да бъдат проверени за тяхното въздействие
върху околната среда, здравето и обществото. Потенциалните клопки, които трябва да се избягват, включват монокултури, използване на химикали, вредни за здравето или околната
среда, и неустойчиви практики в горското стопанство.

АТЛАС НА ПЛАСТМАСАТА 2020

23

ТУРИЗЪМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛИВА ОТ БОКЛУК?
Галени от слънцето плажове, люлеещи се палми...
и боклук до коленете в крайбрежните вълни.
Туристите пристигат, за да се насладят на
девствена красота, но помагат за нейното
унищожение поради безгрижието си и заради
невъзможността на системите за отпадъци
да се справят с проблема.

С

нимки на пластмаса, плаваща в морето и изхвърлена
по плажовете, станаха често срещани в медиите през
последните години. Милиони тонове пластмасови предмети навлизат в океана всяка година: донесени са там от
реки, изтекли са от канали, изхвърлени или изгубени от кораби
или пренесени по брега от вълните. Границите на прилива по
целия свят вече са белязани от сплъстени купчини пластмаса, предизвиквайки отвращение в туристите и опетнявайки
имиджа на емблематични места, като Карибските острови
и Бали.
Туристическата индустрия трябва да обърне сериозно
внимание на това, а на няколко места започва да поема своята отговорност. Осемдесет процента от целия туризъм се
осъществява в крайбрежните райони, като това натоварва
специално крайморските населени места, които не могат да
се справят с големия брой посетители, които посрещат всяка година. Туристическите обекти са изправени пред значителни разходи за почистване, необходими за поддържането на
привлекателния вид на техните брегови линии.
Щетите, причинени от замърсяването с пластмаса на
океаните, са огромни: една оценка от Програмата на Обединените нации по околна среда ги определя на 13 милиарда
долара годишно. Част от тези разходи се поемат директно
от определени индустрии и крайбрежни общности под формата на разходи за почистване и отстраняване на отпадъци.
Други разходи са под формата на загубени приходи от риболов
и туризъм.

Трудно е да се изчислят разходите поради липса на изследвания и данни. Освен това изключително трудно е да се придаде парична стойност на неща като въздействието на инвазивните видове, които живеят върху пластмасови отломки,
носени по океанските течения.
Туризмът не е просто невинна жертва на пластмасовото
замърсяване. Той също е основна причина за това. Туризмът
увеличава екологичния отпечатък на пътуващите. Пътуването до екзотична дестинация – най-често с кола или самолет
– генерира въглеродни емисии. Пътуващите също са много
по-склонни да консумират пластмаса и опаковки за еднократна употреба, отколкото обикновено. Кетъринг услугите на летищата, на борда на самолети, на влакове и бензиностанции
решават своите ограничения във веригата на доставки, като
разпространяват храни и напитки в опаковки за еднократна
употреба или пластмасови бутилки.
Когато пристигат на местоназначението си, туристите
са изправени пред непознати продукти и ситуации. По-вероятно е да купят пакетирана храна и може да не знаят как
да използват местната услуга за рециклиране (ако въобще
съществува такава). На много туристически дестинации
липсват съоръжения, необходими за събиране и справяне с
нарастващите купчини отпадъци, генерирани от големия
брой посетители. Твърде много туристи небрежно изхвърлят
отпадъци по начин, който не биха направили у дома. Количеството пластмасови отпадъци, попадащи в Средиземно море,
нараства с 40% през летните месеци, което показва пряка
връзка между туристическата индустрия и замърсяването с
пластмаса.
Средният пътник на авиокомпаниите генерира 1,4 кг
отпадъци на полет според Международната асоциация за
въздушен транспорт. През 2017 г. резултатът от това са

В началото на 2000-те жителите на Сардиния разделят малка част
от отпадъците си. Оттогава насам обществената осведоменост и
практиките за събиране на отпадъци са се променили из основи.
Промени в генерирането и изхвърлянето на отпадъци,
в килограми/жител/година

ПО-МАЛКО БОКЛУК В ТИРЕНСКО МОРЕ
Разделно събиране на отпадъци в Сардиния, в проценти
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Сардиния

НЕ САМО ПЯСЪК И МИДЕНИ ЧЕРУПКИ
Най-срещаните видове плажни отпадъци на определени места, процентен дял на 100 метра брегова ивица, въз основа на данни от проверки на
OSPAR*, 2013 г.
Северно море

Балтийско море
24 % Пластмасови/полистиролни парчета 2,5 – 50 см

Пластмасови/полистиролни парчета 2,5 – 50 см 18 %
Пластмасови/полистиролни парчета 0 – 2,5 см 14 %

10 % Фасове

Шнурове и корди 12 %
Диаметър < 1 cm

5 % Капаци, капачки
5 % Гъби от пенопласт

Капаци, капачки 7 %
5 % Други керамични/
грънчарски изделия

Други текстилни материи 4 %

4 % Торби (напр. за
пазаруване)

Клечки за уши 4 %

47 % Други

Други 41 %

Средиземно море

Черно море
36 % Фасове

Прибори за хранене, 17 %
тави, сламки

9 % Опаковки от сладки/
солени закуски

Фасове 14 %

9 % Бутилки от напитки

Капаци, капачки 14 %

6 % Пластмасови/полистиролни
парчета 2,5 – 50 см

Бутилки от напитки 12 %
Торби (напр. за пазаруване) 5 %

5 % Кенчета от напитки
Други 33 %

*Международна конвенция за защита на Северно море и Североизточен Атлантически океан

5,7 милиона тона пътнически отпадъци. Торбичките за отпадъци, които се събират от стюардесите и екипажите за
почистване, съдържат смесица от боклук, която самолетите
разтоварват по местоназначенията си. Системите за управление на отпадъците се различават на всяко едно място,
така че малка част от този въздушен боклук се рециклира.
С течение на годините, тъй като самолетите се превърнаха в силно оптимизирани среди, пластмасата става
предпочитаният материал: хигиенните разпоредби изискват
опаковане на приборите и посудата за хранене за еднократна
употреба и храната, което допълнително стимулира използването на евтини пластмасови изделия. Намаляването на теглото е важно за авиокомпаниите, тъй като намалява разхода
на гориво, разходите и въглеродните емисии, така че леката
пластмаса обикновено е предпочитана пред по-екологични, но
по-тежки алтернативи.
Няколко авиокомпании формулират алтернативна визия и
правят първите стъпки към полети без пластмаса. Те преминават към компостируеми или рециклируеми тави, сервизи
за хранене, прибори за хранене и опаковки от хартия, бамбук
или дърво.
Има и други места в туристическата индустрия, като TUI
Group, най-голямата компания за отдих, пътувания и туризъм в
света, която обеща през 2018 г. да премахне 250 милиона броя

30 % Други

PLASTIC ATLAS 2019 / EC

5 % Капаци, капачки

Клечки за уши 5 %

Пластмасовите бутилки, сламките и торбичките лесно се
забелязват, но боклукът по плажовете включва и по-малко
видими боклуци, като фасове или клечки за уши.
пластмасови изделия за еднократна употреба до 2020 г. от своите хотели, круизни кораби, авиокомпании, дестинации и офиси.
Сезонността е основно предизвикателство за туристическите градове, курорти и организации. Вълните и приливите изхвърлят на брега пластмасови отпадъци от океана
през цялата година, но мерките за управление на боклука и
инфраструктурата трябва да се справят с проблема, особено
в разгара на сезона, когато броят на туристите и генерираните отпадъци са най-много.
Италианският остров Сардиния показа как може да се
противодейства на прилива от производство и изхвърляне на
отпадъци на местно ниво. През 2003 г. само 3,8% от отпадъците са разделяни по видове. Днес те са над 60% и са на път
да достигнат целта от 80% до 2022 г. Това е възможно, тъй
като отпадъците се събират поотделно, от врата до врата,
а не от централни пунктове за събиране, както е обичайно
на други места в Италия. Таксата за изхвърляне на отпадъци
е увеличена и общините получават икономически стимули за
постигане на поставените цели, като има награди и санкции
за градовете в съответствие с постиженията им в управлението на отпадъците.
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ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

ПАРНИКОВ ДЕФЕКТ
Пластмасите понякога се считат за по-щадящи
околната среда от други материали – не на
последно място поради лекото си тегло – но
пластмасовият бум бълва огромни количества
парникови газове в атмосферата.

И

зработката, използването и изхвърлянето на пластмаса имат сериозно въздействие върху морските екосистеми, крайбрежната среда и човешкото здраве. Въпреки че влиянието им върху климата е по-слабо известно, то
също е от съществено значение.
В Парижкото споразумение за климата от 2015 г. държавите
се ангажираха да ограничат глобалното затопляне до под 2° С –
и да полагат усилия за задържане на покачването на температурата до под 1,5 градуса. През 2018 г. Междуправителственият
комитет по изменението на климата заключи, че за да задържим
затоплянето под границата от 1,5 градуса, трябва да намалим
глобалните емисии на парникови газове с 45% до 2030 г. и да
достигнем нула нетни емисии не по-късно от 2050 г.
В климатичната политика вниманието до голяма степен
е насочено в посока на прехода към възобновяема енергия и почист транспорт. Промишлеността обаче също е важна: тя
има 30% дял от глобалните емисии на парникови газове през
2010 г. Производството на пластмаса е един от най-големите и най-бързо развиващите се източници на тези емисии.
Пластмасите, заедно с много торове, пестициди и синтетични влакна, са нефтохимикали, получени от минерално масло и
природен газ. Повече от 99% от пластмасите произлизат от
такива изкопаеми горива.

Транспортът, енергетиката и селското стопанство са трите
сектора, които най-често са обвинявани за изменението на климата.
Емисиите, причинени от производството на пластмаси, често се
забравят.

Петрохимикалите са най-бързо растящата форма на потребление на петрол в световен мащаб; Международната
агенция по енергетика прогнозира, че те ще представляват
половината от допълнителното търсене на петрол до 2050 г.
В САЩ и на други места пластмасите и други петрохимикали
представляват голямo и бързо развиващo се местоназначение за шистов газ.
Нарастването на производството на пластмаса е обвързано с нова инфраструктура за изкопаеми горива и ще увеличи
емисиите, които произтичат от проучването, добива, транспорта и рафинирането на нефт, газ и въглища. Глобалното
производство на пластмаси се е увеличило от 2 милиона тона
през 1950 г. до 400 милиона тона през 2015 г. Производството
и използването на пластмаси почти са се удвоили през последните 20 години; Очаква се да се удвоят отново през следващите 20 години и да се утроят до началото на 2050-те.
Въглероден диоксид, метан и редица други парникови газове
се отделят на всеки етап от жизнения цикъл на пластмасата – от добива и рафинирането на изкопаеми горива до енергоемките процеси, които произвеждат пластмасови смоли, до
изхвърлянето, изгарянето и потенциалното отделяне в околната среда на отпадните пластмаси. Това има голямо значение
за усилията за постигане на глобални климатични цели. За да
се избегне превишаване на целта от 1,5 градуса, общите емисии трябва да останат под останалия (и бързо намаляващ)
бюджет от 420 – 570 милиарда тона въглероден диоксид.
Центърът за международно екологично право (CIEL, организация с нестопанска цел) изчислява, че при настоящите и
прогнозирани темпове на растеж, производството на пластмасови изделия само по себе си може да генерира 53,5 милиарда тона емисии въглероден диоксид до 2050 г. Като се добави
изгарянето на отпадъчни пластмаси, това число се увеличава
до близо 56 милиарда тона. С други думи само пластмасата
може да консумира между 10 и 13% от оставащия въглероден
бюджет на Земята за спазване на целта под 1,5 градуса.

ЗАПЛАХАТА ЗА КЛИМАТА НА ЗЕМЯТА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСА
Прогнозиран дял на емисиите на CO2 от световното производство на пластмаса, максимален бюджет за постигане на целта за
затопляне от 1,5 градуса* до 2050 г.

обща сума
420 – 570 милиарда тона CO2

* През 2015 г. международната общност се съгласи да ограничи глобалното затопляне до под 2° С и да се стреми към 1,5° С в сравнение с прединдустриалните времена.
** Еквиваленти на C02: мерна единица за стандартизиране на климатичното въздействие на различните парникови газове.
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пластмаси
56 милиарда тона CO2e**
= 10 – 13 %

ПО ПЪТЯ НАДОЛУ
Потенциална интерференция на пластмасовите микрочастици с биологичната
въглеродна помпа

1 CO2 (въглеродният диоксид)
се разтваря на океанската
повърхност
…да намали способността
на фитопланктона да
фиксира въглерода чрез
фотосинтеза

Фитопланктон

Въглерод

2 Фитопланктонът абсорбира
CO2 и фиксира въглерода
чрез фотосинтеза

Пластмасови микрочастици

Зоопланктон
3 Зоопланктонът се
храни с
фитопланктона

…да намали способността
на зоопланктона да пренася
въглерод чрез увреждане
на възможностите за
хранене, оцеляване или
репродуктивност.

4 Фекалните палети и мъртвият
планктон потъват

5 Въглерод, задържан в дълбокия
океан от десетилетия до
хилядолетия
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Въглерод

Дълбок океан

Седимент

Дори да се предположи, че производството на пластмаса
расте много по-бавно след 2050 г., а изгарянето на отпадъци
изобщо не расте, емисиите от производството и изгарянето на пластмаса може да възлязат на близо 260 милиарда
тона еквивалент на CO2 до края на века, потенциално изразходвайки над половината от наличния въглероден бюджет.
Тези данни всъщност може да подценяват общото въздействие на пластмасата върху климата. Ние знаем малко за
някои аспекти на добива, транспортирането и рафинирането
на изкопаеми суровини за пластмасови изделия. Например в
Северна Америка официалните изчисления на емисиите от
производството на природен газ рутинно изключват ефектите от изсичането на горите и други влияния на външни
фактори върху земните площи, необходими за нови сондажни
площадки и тръбопроводи. От газопроводите и съоръженията може да изтичат значителни количества метан, мощен
парников газ, но прогнозите на държавните органи и промишлеността за броя на тези съоръжения се се разминават от
порядъка на няколко числови величини.
Емисиите от пластмасовите изделия не свършват с изхвърлянето им. Все по-често се предлагат проекти за производство на енергия от отпадъци, при които се изгаря пластмаса като решение на замърсяването с пластмаса. Тъй като
изгарянето отделя много парникови газове, широкото използване на производството на енергия от отпадъци може да доведе до голям ръст на емисиите. Научноизследователската
група Material Economics прогнозира, че в Европа изгарянето
на отпадъци за енергия може да превърне пластмасата в основен източник на емисии. Отпадъчната пластмаса продължава да отделя парникови газове с разграждането си в околната среда. Истинският мащаб на тези емисии е неизвестен.
Евтиният газ, добит чрез фракинг, от САЩ залива пазара и
подхранва пластмасовата криза по целия свят.

Океаните поглъщат една четвърт от антропогенните парникови
емисии. Замърсяването с микропластмаси може да изложи на риск
биологичната въглеродна помпа. Необходими са повече изследвания.
Ефектът върху емисиите може също да е индиректен. Нарастващите нива на микропластмасови остатъци в океаните може да навредят на биологичните процеси, чрез които
планктонът улавя въглероден диоксид на морската повърхност и задържа въглерод в дълбоките океани. Биологичната
въглеродна помпа е част от океанските поглътители на въглерод, допринасяйки за климатичния баланс на земята. Механизмите и степента, в която пластмасовите микрочастици
може да навредят на този баланс са от голямо значение, но не
се разбират достатъчно. Необходими са повече проучвания
на тези механизми и взаимодействия.
ЗАБРАВЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО
Инвестициите в инфраструктура за пластмаса и нефтохимически
продукти в САЩ, стимулирани от фракингa от 2010 г. насам
(в милиарди)
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Замърсяването с
микропластмаси може…
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ВОДА

ОТПАДЪЦИ НА ХОРИЗОНТА!
Замърсяването на морските води се дължи главно на
боклук, донесен от реките, точно както градският
смог е „донесен“ от пожарите и комините.
Пластмасата обаче не остава за дълго в открития
океан. Тя се движи към по-плитки води, потъва на
морското дъно или бива изхвърлена на брега.

В

сяка година около 10 милиона тона пластмасови отпадъци попадат в океаните от сушата: еквивалентно на
един камион за всяка минута. Пластмасите, които се
намират в морето, обикновено се концентрират в пет огромни „въртопи“ от океански течения: в северната и южната
част на Тихия океан, в северната и южната част на Атлантическия океан и в Индийския океан. Въртопът в Северния Тихи
океан, известен още като „Голямото тихоокеанско сметище“,
е най-известният.
Противно на общоприетите схващания обаче това не
са области от консолидирани пластмасови отпадъци: те
са просто там, където концентрацията на отпадъците е
най-висока. В действителност пластмасовите микрочастици
са широко разпространени във всички водни среди по света:
те образуват пластмасов смог подобно на замърсяването на
въздуха в големите градове. Може да си представим реките
като хоризонтални димоотводи, които бълват пластмаса в
глобалния океан. Дори в най-отдалечените райони, в дълбокия
океан или в Арктика, пластмасата се носи по бреговата ивица или залива. Нивата на замърсяване растат бързо: в рамките на десетилетие количеството на отпадъците в откритите води на Северния ледовит океан се е увеличило двадесет
пъти. Между 15 и 52 трилиона пластмасови частици с тегло
от 93 000 до 236 000 тона плават на морската повърхност.
Средиземноморието има сходни нива на пластмаса с
петте големи спирали на океански течения. С по-малко от
един процент от световната морска повърхност в Средиземноморието се намират около 7% от пластмасовите микрочастици. Заобиколено от сушата, то обменя само ограничено

Средно 34 броя,
0.31 грама
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Еквивалентно на 0.31 грама
при хората
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НЯМА ГО В МЕНЮТО
Количества пластмаса, намерени в стомаха на арктическия
буревестник и еквивалентно количество за един човек

количество вода – и пластмаса – със световния океан, което
позволява натрупването на отпадъци. В други морета също се
откриват високи концентрации на пластмаса. На всеки квадратен километър от морското дъно в Северно море може да
се открият единадесет килограма морски отпадъци.
Морският боклук има различни източници. В Средиземно
море повечето идва от неправилно управление на отпадъците
и от пластмасови изделия за еднократна употреба, използвани в крайбрежните населени места. В Северно море много
отпадъци произтичат от риболова, морската индустрия и корабоплаването. В Балтийски море проблемът е главно заради
туристически отпадъци. Съставът на отпадъците зависи
от начина на използване на конкретното море и видовете населени места по неговия бряг.
Морските дейности, като аквакултурата, риболова и
корабоплаването, са източник на плаващи пластмасови отпадъци. Някои идват от сушата: боклук от плажовете, микропластмаси, носени от вятъра. Но най-много се пренася в
морето от реките. Точното изчисление е трудно поради липса на данни. Прогнозните величини варират в широки граници:
от най-малко 0,41 милиона до 12,7 милиона тона годишно. Смята се, че десет основни реки, осем от тях в Азия, са източник на повечето от тези отпадъци, част от които са боклук,
изнасян от САЩ и Европа. Реките на други места също носят
значителни количества: Рейн например има средно натоварване от пластмасови микрочастици от 893 000 частици/км2.
Доказателствата сочат, че пластмасата не стои дълго
на повърхността. Поради течения, биологични взаимодействия и разлагане тя постепенно се придвижва на други места:
в по-плитка вода, надолу до морското дъно и на брега. От
цялата пластмаса, навлизаща в океана след 50-те години на
миналия век, 98,8% вече не е на повърхността: повечето е
фрагментирана и потънала.
Химичните процеси, механичната абразия и фоторазграждането чрез слънчева светлина и ултравиолетова светлина
постепенно разграждат пластмасата, плаваща на или близо
до повърхността, фрагментирайки я на все по-малки парчета. Но има много по-малко малки микрочастици (т.е. частици
с диаметър до 1 мм; като цяло за микропластмаси се приемат частици, по-малки от 5 мм) от очакваното: изглежда,
че такива частици не остават в повърхностния слой, а се
пренасят на друго място. Някои се изхвърлят на брега. Повечето потъват: губят плаваемост, тъй като се разграждат,
колонизацията от морските организми ги прави по-тежки или
биват погълнати от морски животни и след това се отделят
с изпражненията. Рибите, които живеят на дълбочина между
200 и 1000 метра в Северния Тихи океан, изяждат приблизително 12 000 – 24 000 тона годишно. Морските птици вероятно поглъщат 100 тона годишно.
Въпреки че пластмасовите парчета стават все по-малки
и по-малки, малко вероятно е те да изчезнат напълно. Неотдавнашно проучване на морските микробни струпвания върху
микропластмаса установи, че бактериите не могат да раз-

Докато ловуват, много птици не могат да различават рибата от
бляскащо парче пластмаса, плаващо във водата.
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БОКЛУК, ЗАХВЪРЛЕН ЗАД БОРДА
Приблизителни количества пластмаса в основните морски райони, общо количество и по размер, в милиарди парчета (закръглени числа)

Северноатлантически океан
930 милиарда броя
324

532

85

146

0,4

Южен Тихи океан
491 милиарда броя

688

Индийски океан
1 300 милиарда броя
455

176

1

Размер на пластмасовите частици*:

269

1 160

16

73

2

Северен Тихи океан
1 990 милиарда броя

Средиземно море
247 милиарда броя

749

Южен Атлантически океан
297 милиарда броя
106

167

0,5

24

3

132

44

Малка микропластмаса
0.33 – 1.00 мм

2

92

Голяма микропластмаса
1.01 – 4.75 мм

Мезопластмаса
4.76 – 200 мм

Макропластмаса
> 200 мм

*Дефинициите са според авторите на изследването

Само малка част от пластмасовия боклук остава на морската
повърхност. По-голямата част бива изхвърлена на брега или потъва:
далеч от очите, далеч от ума.
рето, където се хранят в близост до повърхността. Те бъркат пластмасата с храна. Деветдесет и пет процента от
буревестниците, намерени мъртви на плажовете в Северно
море, имат пластмаса в стомаха си. Птиците гладуват до
смърт на пълен стомах: стомашно-чревните им пътища са
блокирани, ранени или възпалени.
Токсични вещества като PCB и DDT се натрупват в плаващата пластмаса. Животните поглъщат не само вредните
вещества в самата пластмаса, но и високи концентрации на
другите токсични съединения.
ТОВА СЕ КАЗВА СМЕТИЩЕ
Размер на Голямото тихоокеанско
сметище в сравнение

Хавай

Голямото тихоокеанско сметище плава край бреговете на
Калифорния. Тук теченията събират различни видове пластмасови
боклуци от целия свят.

САЩ

Германия
357 386 kм2

Голямото тихоокеанско сметище
1.6 милиона kм2 = 4.5 пъти
размера на Германия
250 км
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граждат пластмасата и че е малко вероятно да придобият
тази способност чрез еволюция.
Подобно на океанската повърхност, реките не са последното обитание на пластмасата. Проучване на седименти
на речното дъно в северозападна Англия открива до 517 000
пластмасови микрочастици на квадратен метър.
След сезонните дъждове обаче около 70% биват отнесени:
наводненията ги отнасят надолу по течението. Друго проучване установява, че микропластмасите в реките съдържат
отличителен набор от бактерии, които чрез тях се пренасят
надолу по течението и до морето.
Рибите и птиците са пряко изложени на опасностите от
плаваща пластмаса: те се заплитат в нея или я объркват за
храна. Опаковките, най-вече халките и връвта, са особено
опасни. По света поне 2249 различни морски организми взаимодействат по някакъв начин с пластмасовия боклук. Много
от тях са засегнати и са застрашени. От 120 вида морски
бозайници, включени в Червения списък на застрашените видове на IUCN, 54 са известни с това, че ядат пластмасов
боклук или се заплитат в него.
На остров Хелиголанд в Северно море, 97% от гнездата в
колонията на северния бял рибояд съдържат пластмаса, а един
на всеки три намерени там ранени или мъртви бели рибояда е
заплетен в пластмаса. Друг пример: полярните буревестници
са добър пример за замърсяване с пластмаса в океана, тъй
като извън размножителния сезон живеят единствено в мо-
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КОРПОРАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРИЦЕЛ
Владеещи до съвършенство лобизма, компаниите
от нефтохимическия сектор и производителите на
пластмаса фокусират вниманието си върху управлението на отпадъците и рециклирането, за да могат
да избегнат своята отговорност към действителния проблем: нарастването на количеството
пластмасови изделия, които се произвеждат.

П

ластмасите са надолу по веригата на огромната нефтохимическа индустрия, в която доминират шепа гигантски корпорации. Повече от половината от всички
пластмаси се превръщат в потребителски продукти, главно
под формата на опаковки за еднократна употреба. Докато
анализите на пластмасовите отпадъци в океана или други
места обикновено се фокусират върху държавите като източник, само няколко десетки корпорации за хранителни и
потребителски стоки са източници на почти всички „отпадъци“. Още по-малко са мултинационалните компании, които
доминират в производството на пластмаса.
Още през 50-те години химическите корпорации като Dow
и производителите на петрол като Esso (сега ExxonMobil)
проведоха вътрешни и публични дискусии, понякога с присъстващите представители на правителството, относно нарастващата криза на замърсяване с пластмаса. Въпреки това
същите тези корпорации силно се съпротивляват на усилията да ограничат производството на пластмаса и щетите,
които то причинява.

В САЩ прогресивните щати и градове имат за цел да ограничат
използването на найлонови торбички. Лобистите от промишлената
индустрия работят с консервативни държави, за да предотвратят
подобни инициативи.

С НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ ДОТУК!
Преимуществено право на щатско ниво от страна на местните власти да ограничат или забранят използването на найлонови торбички
Вашингтон

Северна
Дакота

Montana

Орегон

Ню Хемпшир
Минесота

Wyoming

Небраска

Iowa

Пенсилвания
Охайо

Illinois
Колорадо

Канзас

Калифорния

Аризона

Оклахома

Ню Мексико

Индиана

Missouri

Западна
Вирджиния Вирджиния

Кентъки
Северна Каролина

Тенеси

Южна
Каролина
Джорджия

Arkansas
Мисисипи
Алабама

Тексас*
Луизиана
Флорида
Аляска

САЩ

Хавай

*Преференциалното право в Тексас се основава на съдебен спор за
съществуващия устав

30

АТЛАС НА ПЛАСТМАСАТА 2020

Масачузетс
Роуд Айланд
Кънектикът

Ню Йорк

Мичиган

Невада
Юта

Мейн

Уисконсин

Южна
Дакота

Айдаха

Вермонт
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Те често прокарват двойна стратегия за лобиране и широко рекламиране на това, че „отпадъците” са проблем на потребителското поведение, който може да бъде решен само чрез
рециклиране, както при популярната кампания „Keep America
Beautiful” (Пази Америка красива). Защитниците от НПО-та
с ниско финансиране са драстично изпреварвани по бюджет
от интересите на индустрията. Корпорациите използват огромния си ресурс, за да осигурят преференциални регулации,
за да запазят печалбите си и да сведат до минимум всички
задължения. Най-големите производители на пластмаса, базирани само в няколко страни (САЩ, Обединеното кралство, Саудитска Арабия, Швейцария, Германия, Италия, Южна Корея) и
с производствен отпечатък в почти всички страни по света,
наемат екипи от лобисти, които да влияят на политиците.
Индустрията също така финансира съвместно стотици
глобални, регионални и национални търговски асоциации. Само
American Chemistry Council (Американският съвет по химия), който
представлява над 150 производители на химикали и пластмаси, е
изразходвал близо 100 милиона долара за лобиране от 2009 г. насам.
Фракингът е ключов двигател в производството на пластмаса. През 2005 г. американска комисия, съставена от регулатори и лобисти на петролната индустрия (с оскъдено обществено участие), написа законодателство за освобождаване на
фракинга от Safe Drinking Water Act (Закона за безопасна питейна вода). В Луизиана, Тексас и други щати, фракинг заводите са
освободени от милиарди долари данъци. През 2017 г. британската компания за нефтохимически продукти Ineos и нейните съюзници накараха правителството на Обединеното кралство да
я освободи от такси, предназначени за финансиране на прехода
от изкопаеми горива. Вместо да инвестират в чиста енергия,
Ineos и нейните партньори избягват повече от 100 милиона паунда данъци. Правилата и изключенията, прокарани от лобисти,

Ню Дърси
Делауер
Мериленд

Преимуществено право на щатско ниво
Преимуществено право в цялата страна само за
забрани (Минесота) или само за такси (Делауер,
според закона за рециклиране)
Щатът е приел и прилага местни закони,
но преимущественото право се предполага
(Колорадо; висящо съдебно производство във
Флорида)
Щати с неотдавнашни заплахи от
преференциално право
Щати със съществуващ местен закон
за торбите и неотдавнашни заплахи от
преференциално право
Щати с висящи законопроекти срещу
преференциалното право
Действащи щатски или местни закони за
торбите

ОТВЪД МОРЕТО И ОЩЕ ПО-ДАЛЕЧ

Как Ineos транспортира шистов газ (етан, пропан и бутан) от шистови басейни в САЩ до
Европа
Бумът на шистов газ в САЩ, предизвикан от фракинг техниката, подклажда глобалното
затопляне. Шистовите газове се използват и като суровина за производството на
пластмаси. Ineos е най-големият производител на пластмаса в Европа. Те са изградили
собствена инфраструктура, за да пренася газта от Америка в Европа.

8 кораба, всеки с размера на
две футболни игрища, могат да
транспортират до 800 000 тона
етан на година

Антверпен
Белгия

САЩ

Хюстън
Тексас
Най-големият
център за
нефтохимически
продукти в света

Връзка през
тръбопровода
Mariner East до
терминала за износ
Маркъс Хук близо
до Филаделфия

Ineos е основана през 1998 г. от инженера-химик Джим Ратклиф, един
от най-богатите хора във Великобритания. Той планира да разшири
производството на пластмаси в Европа.
стимулират производството на пластмаси, като позволяват
печалба там, където иначе не би съществувала.
В САЩ, финансиран от индустрията план за действие,
разпространяван от консервативния Американски съвет за
законодателен обмен, елиминира правомощията на местните
власти да ограничават пластмасите, например като не им
се позволява да забраняват найлоновите торбички. Подобни
стъпки подкопават усилията за предотвратяване на образуването на отпадъци и поддържат мита, че решението е
по-добро управление на отпадъците.
Корпоративните лобисти сменят работата си между държавни институции и индустрията, улеснявайки привилегирована комуникация между тези два сектора В процеса на публикуване на Стратегията за пластмасата на Европейската
комисия през 2017 г. корпоративните представители (включително от PlasticsEurope, индустриална асоциация) имаха близо
три пъти по-голям достъп до членове на Комисията, отколкото неправителствените организации.
Дори границите между неправителствените организации и представители на индустрията са размити. Възникна
двустранна стратегия: корпорациите правят големи дарения
за съществуващи неправителствени организации с идеални
цели, като същевременно създават и финансират организации, които са организирани като НПО, но съществуват главно
за прокарване на индустриалните интереси. В резултат на
Едва няколко на брой са големите корпорации, които произвеждат
повечето пластмаса в света. Някои са известни; други са слабо познати.

Кьолн
Германия
Според текущите планове Ineos ще
инвестира 3 милиарда евро в
разширяването на съществуващи
съоръжения и първата нова
инсталация за крекиране на
етан в Европа от 20 години насам.

По-нататъшна
преработка на
шистовия газ с
цел получаване на
нефтохимични
продукти

PLASTIC ATLAS 2019 / FW

Атлантически
океан

Най-големият
резервоар за етан в
Европа

Завод на Ineos
в Рафнес, Норвегия:
производство на
пластмасови палети

това при Стратегията за пластмасата на Европейския съюз
през 2018 г. неправителствени организации, финансирани от
индустрията, служеха за фасада така, че да се гарантира обслужването на интересите на индустрията.
Този дисбаланс в силите води до регулации, които благоприятстват нефтохимическата и пластмасовата промишленост и които подкопават правата на хората и околната
среда. Промишленото лобиране води до политики, които са
фокусирани върху рециклирането и поведението на потребителите (т.е. „избягване на замърсяването с отпадъци“) и
пренебрегват необходимостта от намаляване на производството на пластмаси.
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИГРАЧИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛАСТМАСА
Общ годишен оборот, милиарди евро.
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Над 10 000 фракинг
платформи в Пенсилвания
(поставени след 2005 г.)

Завод на Ineos
в Грангемут,
Шотландия:
производство
на пластмасови
пелети
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ИЗОБИЛИЕ

НАСЛЕДСТВОТО НА ГЛОБАЛНАТА ТЪРГОВИЯ
Глобалният икономически растеж след Втората
световна война нямаше да е възможен без пластмасата. Пластмасовите изделия са едновременно
резултат от глобализацията и гориво, което я
захранва. Онлайн пазаруването води до натрупване на още по-големи купчини боклук.

С

лед Втората световна война западният свят се радва
на необичайно бърз растеж в исторически план. Икономиката навлиза в златна ера: производителността непрекъснато нараства посредством увеличаващата се автоматизация и използването на енергия, извлечена от изкопаеми
горива. Големи слоеве от населението успяват да постигнат
непозната до този момент степен на просперитет. Средното домакинство от средната класа се сдобива със собствена
кола, пералня и телевизор. Индустрията бълва потребителски
продукти във все по-големи обеми и на все по-ниски цени.
Пластмасата изиграва ключова роля в този процес. Технологичният напредък в нефтохимическата промишленост
прави производството на пластмаси толкова евтино и гъвкаво, че те може да се използват като вещи за еднократна
употреба и като опаковки, като по този начин прави възможна продажбата на още повече изделия. За купувачите това
означава, че могат да консумират по всяко време и навсякъде
и после просто да изхвърлят опаковката. В същото време веригите за доставка стават все по-дълги. Транспортирането
на стоки на огромни разстояния създаде необходимост от
нови видове опаковки. Пластмасите с готовност проправиха
пътя към този прекрасен нов свят.
От изобретяването на бакелита – първата съвременна
пластмаса – през 1907 г. до днешното многообразие от синтетични съединения пластмасите са станали почти незаменими. Компании като Dow Chemical и Mobil Corporation (сега
ExxonMobil) разработиха нови продукти, като по този начин
създадоха нови пазари за нефт и газ. Химическите гиганти превръщат първичните съставки на въглеводородите в междинни
химикали, а след това в многобройни полимери, които след това
превръщат в огромно разнообразие от крайни продукти.

Някои материали и продукти са предназначени за конкретна употреба; за други трябва да се създават нови пазари. По
този начин нефтената и газовата индустрия, застрашени
от прехода към зелена енергия, се опитват да диверсифицират и укрепят своите пазари. Това от своя страна създава
натиск за разработване на нови материали: за транспортиране на храна все по-далеч, за предлагане на по-привлекателни
характеристики на опаковката или за оптимизиране на здравината за дадено тегло. По този начин пластмасовата промишленост пуска дълбоки корени в секторите за продуктов
дизайн и опаковки. Предполага се, че опаковките ще останат
най-масово потребяваната пластмаса най-малко до 2025 г.
Масовата експанзия на опаковките за еднократна употреба е резултат от глобализацията и двигател на международната търговия. Когато веригата за доставки прекоси
света и потребителят е далеч от мястото, където е създаден продуктът, връщането на опаковки за многократна употреба в производственото съоръжение е скъпо и сложно. Ето
защо през 60-те години компании като Coca-Cola и PepsiCo
лобират срещу законите за депозитите, които биха им наложили да си връщат стъклените бутилки. Нещата се влошават със свръхпредлагането на пластмасови суровини. Много
по-удобно е да се пакетират продукти в контейнери за еднократна употреба. Това позволява на марките да премахнат
разходите и тежестта за обратната логистика и да пренебрегват отговорността за случващото се с контейнерите
след изчерпване на съдържанието им.
В дигиталната ера потребителите се поддават на този
тип мислене. За да спестят време и усилия, все повече хора
пазаруват онлайн. Водена от големите играчи като Amazon
и Alibaba – днес най-богатите компании в САЩ и Китай –
онлайн търговията на дребно грабва значителен дял от потребителските покупки, генерирайки продажби за стотици
милиарди долари годишно.

Притокът на пластмаса е обвързан с икономиката. Икономическият
растеж води до по-голямо потребление, което означава повече
опаковки, които трябва да бъдат изхвърлени.

ПОВЕЧЕ ПАРИ, ПОВЕЧЕ ОТПАДЪЦИ
Консумация на пластмаса в Германия, хиляди тона
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Брутен вътрешен продукт,
Германия, милиарди евро
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ПРИХОДИ: ПАРИ И БОКЛУК
Генериране на отпадъци на човек на ден, 2016 г.

> 1.5 кг
1–1.5 кг
0.5–1 кг
< 0.5 кг
Няма данни

Генериране на отпадъци и брутен вътрешен продукт

Връзка между генерирането на отпадъци и нивото на доходите

Килограми на човек/година, БВП на човек в щатски долари, 2016 г.

Всички страни, 2016 г.
5%
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Поради огромния брой изпращани с доставките опаковки
въздействието върху околната среда от производството и
изхвърлянето на пластмаса и картон се превърна в основен
проблем. Лидерите в индустрията са подложени на все по-голям натиск да използват материали, които са годни за многократна употреба, рециклиране или компостиране. През 2017 г.
в Индия пластмасовата криза доведе до забрана на определени пластмасови изделия за еднократна употреба.
Елиминирането на пластмасата и опаковките за еднократна употреба само по себе си не може да бъде направено без
драстична промяна на начина, по който функционират глобалните пазари. Стана ясно, че рециклирането на пластмаса
няма шанс да се справи с мащаба на екологичното предизвикателство. Пластмасите за еднократна употреба продължават да доминират, а алтернативите без пластмаса са ограничени до няколко пазарни ниши. Липсва стимул за истинска
смяна на парадигмата. Пластмасите все още са изключително практични и супер евтини.

12 476 или повече
4 036 – 12 475

1 026 – 4 035
1 025или по-малко

Средно всеки човек на Земята генерира
0,74 килограма отпадъци всеки ден.
Сумата се увеличава с нарастване на доходите.
Въпреки всичко потребителските навици трябва да се
променят. Първите признаци на това са очевидни: устойчивата опаковка играе важна роля при местните храни и други продукти – пазар, който расте бавно, но стабилно. Преди
няколко години отвориха врати първите магазини за хранителни стоки, които изцяло се лишават от опаковките: те
продават стоките насипно, а клиентите носят свои собствени контейнери. Все повече местата, предлагащи храна
за из път, предлагат отстъпки за клиентите, които носят
собствени чаши. Забраните, насочени от Европейския съюз
към определени пластмасови изделия за еднократна употреба, най-малкото изпращат сигнал на международно ниво, че
нещата трябва да се променят.
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„БИО ПЛАСТМАСА“

ЗАМЯНАТА НА ПЕТРОЛА С ЦАРЕВИЦА НЕ Е
РЕШЕНИЕ

Н

ай-голямото й предимство е и най-големият й недостатък: пластмасата, която е създадена да бъде много
здрава, наистина издържа цяла вечност. В зависимост
от вида на материала може да отнеме няколкостотин години,
преди пластмасата да се разгради по естествен път. Възобновяеми суровини вече се използват като алтернатива на
петрола като суровина за производство на пластмаса. Така
наречените „био пластмаси“ идват с негласно обещание: за
разлика от конвенционалните пластмаси, те се разграждат
по-бързо. Те обаче не успяват да изпълнят това обещание.
Само защото в името им има „био“ не значи, че щадят повече
околната среда.
„Био пластмасата” се дели на два основни типа: на биологична основа и био-разградима. В наши дни пластмасите на
биологична основа често се използват вместо PET и PE в опаковките. Те са на основата на суровини като захарна тръстика, основно отглеждани в Бразилия. Тази култура се отглежда
като монокултура със значителното използване на пестициди, което има огромни последици за природата и човечеството. Някои от прилаганите химикали са забранени в Европейския съюз за защита на здравето на хората и животните – и
особено на пчелите – от токсичните им ефекти. Глобалният
ценови натиск и доминирането на няколко фирми в Бразилия
водят до ниски заплати и бедност в районите, където се отглежда захарна тръстика. Отглеждането на генетично модифицирана захарна тръстика е разрешено в Бразилия от 2018 г.
Други селскостопански стоки, използвани като суровина
за „био пластмаса“, като царевица и картофи, също са продукти на земеделие с висока степен на индустриализация.
Мащабните промишлени предприятия превръщат тези селскостопански стоки в химически градивни елементи, които
се използват в производствен процес, подобен на конвенционалното производство на пластмаса. В зависимост от продукта възобновяемите енергийни източници може да представляват между 20 и 100% от крайния продукт. Останалото се
състои от изкопаеми суровини или все повече от рециклирани
съставки.
През 2017 г. производственият капацитет на пластмасата на биологична основа е около един процент от общата
продукция на пластмаса. В момента само 0,02% от глобалната селскостопанска площ се използва за отглеждане на
растенията, които влизат в тях. На пръв поглед замяната

Обемът на „био пластмасата“, произведена в световен
мащаб, все още е малък, но тя става все по-популярна
алтернатива на изкопаемите суровини
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на изкопаеми суровини със селскостопански стоки може да изглежда безпроблемна. Очаква се обаче тази част да нарасне
бързо през следващите години. Ако се вземе предвид прогнозният растеж на производството на пластмаси спрямо използването на обработваема земя, става ясно едно нещо: натискът над обработваемите към момента площи ще нарасне
още повече. В някои части на света това вече води до недостиг на вода, изчезване на видове, опустиняване и загуба на
естествено местообитание. Нарастване на отглеждането
на селскостопански суровини не е вариант за производство
на екологично чиста пластмаса.
Втората категория – биоразградимите пластмаси – е
създадена да бъде разграждана от микроорганизми при специфични условия. Тези пластмаси също могат да бъдат на биологична основа, но не непременно.
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА БИО ПЛАСТМАСА
Производствен капацитет на пластмаса на биологична основа в
проценти, 2018 г.
(общо: 2,11 милиона тона)
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Предполага се, че пластмасите, изработени от
възобновяеми суровини, са природосъобразни.
Те се разграждат по-бързо – поне според
корпоративните си поддръжници. Ако погледнем
нещата отблизо, виждаме, че те създават нов
набор от проблеми.

Култивиране

Производство

Много култури, земя и вода са необходими,
за да се произведат суровините за торба
на биологична основа. Направата на един
тон PLA изисква...

В зависимост от материала, от който
е изработена „био пластмасата“, тя
може да използва по-малко енергия,
отколкото ако е от нефт.

2.39 тона
царевица

0.37 хектара
земя

2 921 m3
вода

40 MJ / kg
PLA

Изхвърляне

Употреба

Биопластмасовите
торби често се
използват за изхвърляне
на органични (кухненски,
градински) отпадъци

PLASTIC ATLAS 2019 / IFBB, HAUPTMANN, UBA, ZWE

ЛЪЖЛИВИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА „БИО“ ТОРБИТЕ ЗА БОКЛУК
Производство и изхвърляне на PLA (полилактична киселина)

По-малко от 40%
от пластмасата на
биологична основа е
биоразградима.

80 MJ / kg
PE

Текущи методи за изхвърляне на биоразградими пластмаси

Не се разгражда в
морето
Все още няма пластмаса,
която да се разгражда
достатъчно бързо във водата.
Пластмасите причиняват
огромни проблеми в океаните.

Не се разгражда в почвата
Настоящата употреба,
включително като мулч върху
зеленчукови полета, все още
причинява замърсяване с
пластмаса.

Биоразградимите пластмаси се използват за всичко – от
компостируеми торби за боклук до опаковки на храни, като
контейнери за кисело мляко, чаши за кафе и тарелки за бързо
хранене. Специално разработен международен етикет трябва
да удостоверява, че изделието е компостируемо. Но реалността е малко по-различна.
Съгласно критериите за тестване на етикета пластмасата трябва да бъде разградима на 90% след 12 седмици при
60 градуса по Целзий. Но повечето компостиращи съоражения
оставят отпадъците да гният само четири седмици. Удължаването на този период няма икономически смисъл. В края на
процеса остават само вода, въглероден диоксид и минерални
добавки, но няма материали, които да образуват хумус. Освен това се отделя топлина, която не може да се използва в
по-нататъшния процес на рециклиране. За да направите следващата торба за боклук или кофичка за кисело мляко, трябва да се генерира повече енергия. Строго погледнато този
процес всъщност не е компостиране, а просто изхвърляне на
отпадъци. Независимо от това, по-голямата част от биоразградимите пластмаси в Европа към момента накрая попадат
в инсинератори.

Не се компостира у дома
При нормални условия процесът
на компостиране отнема много
дълго време и не произвежда
приемлив компост за градината.

Няма индустриално
компостиране
Много инсталации за преработване
на отпадъци не са оборудвани
за компостиране. Много „био
пластмасови” продукти се отделят и
изпращат в инсинератора.

Торба за боклук, която е направена от възобновяеми
суровини, предполага устойчив цикъл, но създава
значителни екологични проблеми.
Един аргумент, който често се използва за оправдаване на био пластмасата и биоразградимите пластмаси, е, че
имайки предвид целия им жизнен цикъл, те имат по-малко въздействие върху климата, отколкото сравнимите, конвенционално произведени пластмаси. Дори това твърдение обаче се
подкопава от прекомерното подкиселяване и преторяване на
почвите и водата, причинени от конвенционалното отглеждане на културите, използвани за направата на пластмаса на
биологична основа. Тези оценки на жизнения цикъл не отчитат дори преките и косвените промени в използването на
земята или ефектите от използването на генетично модифицирани култури. Последиците за биоразнообразието в районите, които произвеждат култури за „био пластмаса“, все още
не са достатъчно проучени.
Опитът за симулиране на биологични цикли няма да бъде
достатъчен, за да спре потока на пластмасовите отпадъци.
„Био пластмасата“ само измества проблема и отвлича вниманието от реалните решения.
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РЕЦИКЛИРАНЕТО НЕ Е ИЗХОД ОТ
ПЛАСТМАСОВАТА КРИЗА
Широко разпространено е погрешното схващане:
стига да разделяме отпадъците си на различни
видове, не е необходимо да променяме моделите си
на потребление. Реалността обаче е друга: голяма
част от пластмасовите отпадъци не се рециклират, много се изгарят или попадат в околната среда.

О

т началото на мащабното производство на синтетични материали през 50-те години на миналия век са
произведени 9,2 милиарда тона пластмаса. Само 24%
остава в употреба, което води до 6,3 милиарда тона отпадъци. Все още не е открит начин за справяне с тези отпадъци
без да се създават още проблеми.
Опаковките, които съставят 40% от всички пластмасови отпадъци, създават особена поредица от трудности.
Повечето са предназначени за изхвърляне след еднократна
употреба, но е изключително трудно да се рециклират, тъй
като обикновено се правят от многопластови материали. В
световен мащаб 14% от пластмасовите опаковки понастоящем се рециклират – макар това обикновено да означава преработка на отпадъци с цел рециклиране за нискокачествени
изделия (downcycling). Други 40% се изхвърлят на сметищата,
а 14% се изгарят в инсинератори. Останалите 32% се озовават в околната среда, включително бунищата, реките и
морето или във въздуха, който дишаме.
Допускането на пластмасови отпадъци да навлизат в околната среда създава безброй опасности, както за нея, така и за

здравето – далеч над добре познатото видимо нашествие от
пластмасови бутилки по нашите брегове и торбичките и опаковките, които се веят из нашите улици. Първоначално извлечена от изкопаеми минерални масла и газ и смесена с опасни
добавки, пластмасата има потенциал да се задържи на сушата или в океана в продължение на стотици хиляди години. В морето пластмасовите боклуци заплашват морските организми,
особено рибите, морските птици и морските бозайници. На
сушата ефектите върху здравето и другите въздействия на
постепенно разпадащата се, проникваща в почвата и навлизаща в хранителните вериги пластмаса все още се проучват.
Изгарянето на открито е един от начините да се отървете от пластмасата, но това отделя в атмосферата въглероден диоксид и много токсични химикали, които пластмасите
съдържат. В допълнение към замърсяването на въздуха, който
дишаме, не е тайна, че изгарянето на въглеводороди е водещ
фактор за изменението на климата.
Изгарянето на отпадъци взема практиката на откритото
изгаряне и я прилага в индустриален мащаб. Има най-различни
видове инсталации за изгаряне, включително заводи за производство на енергия от отпадъци, за съвместно изгаряне в
промишлени котли и пещи за цимент и технологии за производство на гориво от пластмаса, като газификация и пиролиза.

Въпреки огромната реклама, в САЩ се рециклира много малко
пластмаса. САЩ рециклира по-малко от една десета от
пластмасовите отпадъци, които генерира.
Повечето отива в сметищата.

НЕСПАЗЕНОТО ОБЕЩАНИЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО
Пластмаса в потока на битови отпадъци в САЩ, хиляди тона
Изгаряна с възстановяване на енергия
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Рециклирането спестява голяма част от енергията, съдържаща се в
пластмасовите отпадъци. Това не е така при изгарянето, при което
по-голямата част от енергията се губи.

ПРИЧИНИТЕ ЗА КРИЗАТА
Глобално производство, употреба и изхвърляне на пластмаси от 1950
до 2017 г., милиони тона

ок. 9200 милиона тона
пластмаса са произведени
между 1950 г. и 2017 г.

5 000
2 700
900

В употреба

300

200*

Инсинерирани

Рециклирани

100

PLASTIC ATLAS 2019 / GEYER

Отпадъци

600

*От това половината отново се рециклира.

Поглед към потоците от пластмаси, произвеждани от 50-те
години на миналия век, показва, че рециклирането е част от
проблема, а не част от решението
циклиране не може да намали количеството на изпомпвания
нефт и газ за направата на нова пластмаса. Най-ефективният начин за намаляване на щетите, причинени от пластмасата след изтичане на полезния й живот, е да се намали потока
при източника. Първата стъпка трябва да бъде премахване
на пластмасовите изделия за еднократна употреба.
ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ
Енергиен баланс на изгаряне на отпадъци, енергия в мегаджаули/кг
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Както при откритото изгаряне, тези решения превръщат
пластмасовите отпадъци в замърсители на въздуха под формата на дихателни дразнители, причиняващи рак – диоксини
и фурани, тежки метали, включително живак, кадмий и олово,
както и основни парникови газове. Дори сложното оборудване за контрол на замърсяването не може да предотврати
изпускането на всички замърсители във въздуха. Уловените
замърсители се концентрират в пепелта, която се изпраща
на сметища или се смесва с цимент и други строителни материали. Оттам замърсителите могат да изтекат в почвата и подземните води.
Инсинерирането също е скъпоструващо, както поради
огромните изисквания за инвестиции и поддръжка, така и
поради ниската ефективност на отпадъците като гориво и
постоянната нужда от суровина, за да се поддържа системата работеща. Изгарянето на твърди отпадъци е най-вредната за околната среда индустрия в САЩ спрямо ползите,
които предоставя. Междувременно подкопава рециклирането,
тъй като използва възстановими материали вместо гориво и
отнема инвестиции от работещи решения за възобновяема
енергия и нулеви отпадъци.
Въпреки че рециклирането е за предпочитане пред изгарянето, то също поставя значителни икономически и технически предизвикателства. Ето защо само 10% от цялата изхвърлена пластмаса се рециклира. Различните видове
пластмаса изискват отделна обработка и дори най-модерната технология може да възстанови само малки количества
материал, който е толкова добър, колкото новия. Рециклирането обикновено произвежда нискокачествена смесена
пластмаса, която може да се използва само за предмети с
ниска стойност, като основите на пътните знаци. Пазарът
на такива продукти е ограничен.
Производителите предпочитат да използват необработена пластмаса, а не нискокачествен рециклиран материал.
Ниската цена на новата пластмаса и скъпото сортиране и
преработка, необходими за пластмасовия скрап, доведоха до
изпращането на много пластмасови отпадъци от развитите
държави в други страни. През януари 2018 г. Китай, основният
вносител на такъв скрап, прекрати тази практика, принуждавайки пазара да намери други дестинации за отпадъците. В
САЩ Филаделфия вече изпраща своите материали за рециклиране за изгаряне в близкия град Честър.
Така нареченото „химическо рециклиране“ не е по-добро.
Този вид обработка превръща пластмасата в горива и газове. Но опитите да се разгради скрап до основни съставки,
които може да бъдат превърнати в нова пластмаса, засега
се оказват непрактични в широк мащаб. Проблемите включват емисиите, токсичните странични продукти и високата
консумация на енергия. Опитите са преследвани от провали,
пожари, експлозии и финансови загуби със значим отзвук. Американската агенция за опазване на околната среда смята, че
подобна обработка крие подобни рискове за здравето като
конвенционалното изгаряне на отпадъци.
Всички съвременни процеси за използване на отпадъчна
пластмаса по други начини изостават далеч зад огромните
обеми нови материали, които се генерират. Тъй като потреблението продължава да расте, дори висококачественото ре-
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СМЕТИЩЕТО Е ЗАТВОРЕНО
Какво да правите с нежеланите пластмасови
бутилки и торбички? Просто е: изпращате ги
другаде. Доскоро голяма част от трудните за
рециклиране отпадъци от развиващия се свят
бяха изпращани в Китай. Това вече не е вариант.

Д

о януари 2018 г. Китай беше основната дестинация,
където страните износители (предимно държави
от Г7) изпращаха своите пластмасови отпадъци за
рециклиране. От 1988 г. около половината от пластмасовите отпадъци на планетата са изпращани в тази
страна, за да бъдат стопени и превърнати в пелети. Това се
промени драстично, когато Китай обяви, че ще приема само
бали от пластмасови отпадъци, съдържащи по-малко от 0,5%
замърсяване от нерециклируеми материали – много по-нисък лимит от предходното ниво от 1,5%. Новият стандарт
е почти невъзможен за изпълнение, като се има предвид, че
пластмасовите материали, постъпващи в съоръженията за
рециклиране в САЩ, може да съдържат 15 – 25% замърсяване.
Новото правило ефективно забрани огромна част от вноса
на пластмасов скрап и предизвика момент на равносметка за
международните пазари за рециклируеми материали.
Китай имаше много причини да затвори вратите си за
чужди отпадъци. „Съоръженията за възстановяване на отпадъчни материали“ в развития свят пресяваха пластмасовите
отпадъци, сортираха ценните неща (като PET и HDPE) за рециклиране на местно ниво и изпращаха останалите продукти
с ниско качество до Китай. Такива отпадъци съдържат различни материали, химически добавки и оцветители, които правят
рециклирането почти невъзможно. Работниците, които обраЗАЛЕЗЪТ НА ЕДНА ЕПОХА
Износ на пластмасови отпадъци в Китай, в тона на месец
Общо

Хонконг*
Япония
САЩ
Германия
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Китай поставя построги изисквания за
внос на пластмасови
отпадъци.
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*Данните за Хонконг са високи, тъй като това е пункт
за трансбордиране за глобални отпадъци.
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ботват тези пратки, често са изложени на опасни химикали.
Пластмасата, която не може да бъде рециклирана, се изхвърля
в пещи, сметища или бунища, замърсявайки въздуха, сушата
и морето. Тези екологични и социални неприятности накараха
Китай да затвори границите си, драстично пренасочвайки потоците от пластмасови отпадъци в световен мащаб.
С напускането на пазара на основния вносител на пластмасови отпадъци страните износители започнаха да изпращат все по-големи обеми скрап в Югоизточна Азия. В Тайланд
вносът на пластмасов скрап нарастна близо седемдесет
пъти през първите четири месеца на 2018 г. в сравнение със
същия период на 2017 г., а в Малайзия се увеличи над шест
пъти. За същия период вносът в Китай падна с 90%. Голямото
количество внос на скрап препълни пристанищата и предизвика рязък скок в незаконните операции за рециклиране и превоза на отпадъци. През май 2018 г. голям виетнамски корабоплавателен терминал временно спря приемането на скрап, след
като се натрупват над 8000 контейнера, пълни с пластмаса и
хартия. В Малайзия са създадени почти 40 незаконни фабрики
за рециклиране, които изхвърлят токсични отпадни води във
вътрешноводни пътища и замърсяват въздуха с изпарения от
горяща пластмаса. Само с една проверка инспекторите в Тайланд откриват 58 тона незаконно внесена пластмаса.
Въздействието върху околната среда и човешкото здраве
доведе до ограничаване или забрана на вноса на пластмасов
скрап от много страни вносители. През 2018 г. и Тайланд, и
Малайзия обявявиха забрани за внос на пластмасов скрап до
2021 г .; през 2019 г. Индия и Виетнам последваха примера
като на свой ред наложиха забрани за вноса на пластмаса.
Индонезия ограничи вноса на нерециклируеми отпадъци.
Тези страни също водят борба с вноса на замърсени
чуждестранни отпадъци – като ги изпращат обратно там,
откъдето са дошли. През май 2019 г. Филипините успяха да
накарат Канада да вземе обратно отпадъците, които са декларирани погрешно и депонирани там шест години по-рано.
Същия месец малайзийският министър на околната среда Йео
Бий Ин заяви, че страната й до края на годината ще изпрати
обратно 3000 тона отпадъци или около 50 контейнера в държави като Обединеното кралство и САЩ.
През юли 2019 г. Индонезия обявяви, че ще върне 49 контейнера от пристанище Батам в Австралия, Франция, Германия,
Хонконг и САЩ, тъй като тяхното съдържание нарушава законите за внос на опасни и токсични отпадъци. Същия месец
Камбоджа обяви, че „не е кошче за боклук“ за чужди отпадъци
и ще изпрати обратно 1600 тона боклук.
Изправени пред трупащи се купчини с използвана пластмаса и сриващ се глобален пазар за рециклиране, страните
износители прибягват до депониране или изгаряне на продукти, които могат да се рециклират. В Обединеното кралство
хиляди тонове смесени пластмаси, събрани за рециклиране,
се изпращат за изгаряне. В САЩ градовете във Флорида,
Пенсилвания и Кънектикът изгарят своите рециклируеми ма-

През 2016 г. износът на пластмасови отпадъци за Китай надхвърля
600 000 тона месечно. Към 2018 г. това количество се свива до под
30 000 тона.

КЪДЕ ИЗПРАЩАТ ПЛАСТМАСОВИТЕ СИ ОТПАДЪЦИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И АМЕРИКА
Общ износ на пластмасови отпадъци и седемте
най-големи дестинации, в тонове, 2018 г.

Малайзия 102 088
Турция 80 247
Индонезия 71 929
Тайван 50 044
Нидерландия 49 415
Хонконг* 39 784
Полша 36 204

Обединеното кралство
429 711 тона

Малайзия 200 022

Канада** 123 579

Индия 121 907
САЩ
787 631 тона

Тайланд 101 632
*Данните за Хонконг са високи, тъй като това е пункт за
трансбордиране за глобални отпадъци.
** Главно до близките преработвателни съоръжения през
границата в Канада

териали; други общини в САЩ изпращат за депа материали,
които не могат да съхраняват. Австралия обяви, че износът
на рециклируеми отпадъци ще бъде забранен, за да се предотврати замърсяването на океана, и обмисля изгарянето на
пластмасовите си отпадъци. Изгарянето обаче отделя въглероден оксид, азотен оксид, прахови частици, диоксини, фурани
и други замърсители, свързани с рак, респираторни заболявания, нервни разстройства и вродени дефекти. Такива емисии
заплашват близките общности. Остатъчната пепел може да
замърси земята и водата.
Забраните и ограниченията в Азия и нарастващата неотложност на проблема с пластмасовите отпадъци доведоха до
предложения за реформи в световната система за търговия
с отпадъци. През май 2019 г. 187 държави се съгласяват да
изменят Базелската конвенция (която урежда търговията с
опасни отпадъци), така че превозите на пластмасови отпадъци да подлежат на по-строг контрол и по-голяма прозрачност. Предвидено да влезе в сила през 2021 г., това изменение
ще създаде по-голяма отчетност около търговията с пластмасови отпадъци, като ще предотврати най-лошите последици и ще проправи пътя за по-съществени реформи.

Индустриалният свят е източник на по-голямата
част от износа на пластмасови отпадъци.
Най-големите вносители се намират в Азия.
Повечето отпадъци се състоят от контейнери, фолио и листове.

Тайван 50 685

Докато светът се опитва да се справи с лавината от отпадъци, индустрията планира да увеличи производството на
пластмаса с 40% през следващото десетилетие. Растящите
разходи вследствие на пластмасовите отпадъци принуждават правителствата да предприемат действия. Градовете и
държавите налагат забрани, такси и други ограничения върху
опаковките за еднократна употреба в опит да принудят производителите да променят своите бизнес практики. Светът
започва да разбира, че не можем само с рециклиране да излезем
от пластмасовото замърсяване: просто трябва да произвеждаме по-малко пластмаса.
ГЛОБАЛНИ ПОТОЦИ БОКЛУК
Топ 5 между януари и ноември 2018 г., в проценти
Износители
САЩ

16.2

Япония

15.3

Германия

12.7

Обединено кралство

9.5

Белгия

6.9
Вносители

10.7

Малайзия
5.5

Тайланд

5.2

Виетнам

4.7
4.2
*Данните за Хонконг са високи, тъй като това е пункт за
трансбордиране за глобални отпадъци.

Хонконг*
САЩ
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Великобритания и САЩ са сред главните износители на пластмасови
отпадъци в света. По-голямата част от това, което пристига в
Азия, е почти невъзможно да бъде рециклирано.

Виетнам 74 496
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Хонконг* 115 310
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СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ТРОХИ ОТ ТРАПЕЗАТА
В много бедни страни събирачите на отпадъци
поемат задачите на общинския камион за смет
и инсталациите за преработка на отпадъци. Те
пренасочват значително количество отпадъци
обратно за продуктивни цели.

С

ъбирачите на отпадъци оцеляват чрез отсяване на
отпадъци и продаване на предмети, които имат стойност: стъкло, хартия, картон, метал – както и пластмасови опаковки, бутилки и торби. Те са често срещана гледка в градовете на Африка, Латинска Америка и Азия, но се
срещат и по улиците на Северна Америка и Европа. Не се
знае колко са, но местните организации в Латинска Америка изчисляват, че около 4 милиона, включително голям брой
жени и момичета, работят в този сектор. В проучване сред
763 събирачи на отпадъци в Африка, Азия и Латинска Америка 65% от анкетираните заявяват, че докарват по-голямата
част от доходите си чрез събиране и продажба на отпадъци.
Събирането на отпадъци е неразривно свързано с разширяване на социалното и икономическото неравенство. Хората без достъп до образование, жилища, здравни услуги и дори
храна нямат друг избор, освен да свързват двата края като
преработват боклука на другите хора. Много семейства на
събирачи на отпадъци – някои от които обхващат три поколения – живеят на сметища и до открити ями. Впримчени в
цикъл на бедност, те са изправени пред множество здравословни проблеми – от боравене със замърсени материали, ядене на развалени храни и заразяване с болести от мухи, плъхове
и хлебарки. Сметищата са физически опасни: не е рядкост
хората да умират в опита да се доберат до най-добрите
материали, внасяни от камионите за боклук. Някои събирачи
на отпадъци са бездомни или живеят далеч от по-богатите
жилищни или търговски райони, които генерират боклук. Те
теглят колички до такива райони, за да събират боклук от
кошчета и места край пътя, след което ги теглят до дома, за
да сортират и продават рециклируемата част.

Много събирачи на отпадъци се организират в асоциации,
кооперативи или групи от общности. Те могат да получат
достъп за членовете си до отпадъчни материали с по-голяма
пазарна стойност и да се борят за намаляване на опасността
от зарази и по-безопасни условия на труда. С групирането на
по-големи количества материали те могат да се възползват
от възможностите си да преговарят и да осигурят по-добри
цени от купувачите. Те могат също така да се застъпват
за национални и местни политики, които гарантират права
за по-добри условия на труд, по-безопасно оборудване, лични
предпазни средства и по-високо възнаграждение. Например в
много страни събирачите на отпадъци събират и разделят
материали в категории, изисквани от индустрията за рециклиране, и извършват екосъобразни образователни дейности с
жителите за правилното разделяне на рециклируемите материали, така че после да могат да бъдат продадени.
Тези работници прекарват повече време от всеки друг с
остатъците на световната консуматорска икономика, така
че знаят голяма част от хората за състава и естеството на употребяваните пластмасови изделия и опаковки. Тъй
като изкарват прехраната си, препродавайки изхвърлени материали на вторични пазари, имат отличен нюх за това кои
артикули са ценни. Пластмасовите продукти обикновено са
най-проблематични за събиране и препродажба, както поради дизайна им, така и от пазарните условия. На някои места
по-голямата част от пластмасата няма пазарна стойност;
на други – само ограничен брой продукти подлежат на рециклиране. В Латинска Америка събирачите на отпадъци считат,
че си заслужава да обработват само три от седемте основни
типа пластмаса: PET, HDPE и LDPE.
Според проучване сред събирачите на отпадъци в Африка,
Азия и Латинска Америка 65% печелят голяма част от доходите на домакинствата си от събиране и продажба на рециклируеми продукти.

Неформалният сектор играе огромна роля в контролирането
на купчините с боклук, особено в градовете с недостатъчна
инфраструктура за рециклиране или изхвърляне на отпадъци.

ГРАДСКИ СЪБИРАЧИ
Сравнение на количествата отпадъци в неформалния и официалния сектор в шест града,
тонове, 2010 г.
433 000
tonnes

Неформален сектор

Официален сектор

979 400
tonnes
9 400

529 400
15 600
0

8 900

141 800

117 000

14 600

КАЙРО
Египет
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КЛУЖ
Румъния

ЛИМА
Перу

ЛУСАКА
Замбия

ПУНА
Индия

ГРАД КЕСОН
Филипини
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12 000 5 400

ДА СЕ ИЗХРАНВАШ OT ОТПАДЪЦИ
Разпределение на професиите в сектора на
неформалните отпадъци в шест града, 2010 г.

КЛУЖ
Румъния
ПУНА
Индия

КАЙРО
Египет

ЛИМА
Перу

Производство
в малък мащаб
25 %

Събиране от
бунището
27 %

Събиране от
улицата
73 %

КАЙРО

Събиране от улицата
с триколки
27 %

Събиране от
улицата
30 %

КЛУЖ

ЛИМА

Други
4 %*
Събиране от
улицата
40 %

Събиране от
бунището
42 %
ЛУСАКА

Други
43 %*
пунктове за изкупуване
и рециклиране
24 %

Разрешено
събиране
28 %

ПУНА
Други
18 %*

Събиране от
бунището
26 %

Събиране от
улицата
37 %
КЕСОН

Други
48 %*

Други
37 %*

*Включва подвижни търговци на скрап, нерегистрирани събирачи на отпадъци, работници на търговците на скрап, събирачи с камиони.

За много от най-бедните семейства в развиващия се свят
единственият източник на доходи идва от сортирането на
отпадъците и продажбата им на фирми за рециклиране.

Съществува широк спектър от търговци за неформално събиране
на отпадъци. Всички разчитат на преработката и продажбата на
отпадъци като основен източник на доходи.
падъци и техните семейства чрез подобряване на условията
на труд и предоставяне на жилищни и здравни услуги. Една от
стипендиантските програми във Филипините предлага стипендии, за да могат децата да останат в училище, вместо
да се налага да помагат в издръжката на семейството, като
самите те събират отпадъци. Производителите могат да
помагат за изграждането на кръгови икономики, като правят
продуктите или за многократна употреба, или рециклируеми,
и като прилагат схеми за „разширена отговорност на производителите“, които предлагат справедливо заплащане на
събирачите на отпадъци.
ДА СЕ ПРЕХРАНВАШ С ОСТАТЪЦИ
Съотношение между официални и неформални работници за събиране на
отпадъци и годишните им доходи в неформалния сектор, 2010 г.
Официален сектор

Неформален сектор

Среден доход на работниците в неформалния сектор, евро на година
КАЙРО
Египет

:

КЛУЖ
Румъния

:

ЛИМА
Перу

:

ЛУСАКА
Замбия

:

КЕСОН
Филипини

:

2 721 евро

2 070 евро

1 767 евро

586 евро

1 667 евро
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Те често са единствените хора, които пренасочват материали за многократна употреба от депа и сметища към
вторичния пазар, като по този начин затварят веригата и
създават кръгова икономика. В Латинска Америка компаниите
за рециклиране разчитат на събирачите на отпадъци, за да
се осигури около 25 – 50% от целия рециклируем материал.
Усилията им помагат да се намали нуждата от извличане и
преработка на суровини, да се намалят емисиите на парникови газове и да се гарантират ползи за околната среда и
здравето на общността.
Събирачите на отпадъци са в предните позиции що се отнася до идентифицирането на пластмасата като проблемна.
Чрез събиране и сортиране на различни видове боклук техните
кооперативи могат да осъществяват достъп до потоците от
отпадъците по-комплексно, отколкото отделните лица. Цените, плащани за пластмаси, са много ниски в сравнение с хартия,
картон и метали. Всяко търсене на пластмаса обикновено е
сезонно, което затруднява спечелването на надежден доход от
нея. Сортирането на пластмаса отнема много време, например
за отделяне на нерециклируемите пластмаси от тези, които
имат някаква стойност. Често значителна част от събраната и сортирана пластмаса не може да бъде препродадена.
Събирачите на отпадъци по света често са маргинализирани и усилията им остават непризнати. Необходими са закони, за да бъдат разпознати и подкрепени като професионални
работници, които извършват жизненоважна дейност. Финансирането на пространства, съоръжения, оборудване, камиони
и други видове поддръжка могат да превърнат един борещ
се за оцеляване кооператив на събирачи в преуспяващ такъв.
Различни инициативи може да подпомагат събирачите на от-
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Събиране на
отпадъци
71 %

КЕСОН
Филипини

ЛУСАКА
Замбия
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА

РЕШЕНИЯ ОТ ГРЕШНАТА СТРАНА
Не липсват споразумения и инициативи за
управление на кризата с пластмасовите изделия,
но почти всички те са насочени единствено към
изхвърлянето на отпадъци; те не са координирани
помежду си и освобождават производителите от
отговорностите им.

С

ъществуват различни подходи за регулиране на производството на пластмаса и обработката на получените отпадъци в края на полезния живот на продуктите. Всички тези подходи обаче имат нещо общо: те
са с ограничена ефективност. Отчасти това е така, тъй
като големият брой обвързващи международни споразумения
и доброволни инициативи са разработени независимо и не са
съгласувани помежду си. Причината е, че повечето настоящи
споразумения свеждат проблема с пластмасите до отпадъка.
Това им пречи да се справят с цялостните последици от използването на пластмаси.
Примерите изобилстват. Международната конвенция за
предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) е
подписана през 70-те години, за да се предотврати замърсяването с отпадъци на океаните. Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г. по морско право
(UNCLOS) също регулира изхвърлянето на отпадъци в морето. Освен това в момента има 18 различни конвенции, обхващащи 12 регионални морета: някои от тях се отнасят
до морските източници на пластмасови отпадъци, някои се
съсредоточават върху наземните източници, а някои се занимават и с двете. Друг договор, Стокхолмската конвенция
за устойчивите органични замърсители, забранява използването на някои опасни химикали в пластмасите, като пласти-

фикаторите. Някои международни конвенции са амбициозни,
но всички са толкова ограничени, че не успяват да бъдат напълно ефективни.
По-скорошни споразумения се опитват да възприемат цялостен подход към морските отпадъци. Езикът, използван в
плановете за действие на Г-7 и Г-20 за замърсяване на морето
и боклука, и резолюцията от Третата сесия на Асамблеята по
околна среда на ООН (UNEA-3) през декември 2017 г. създават
поне впечатлението, че има много натиск за предприемане на
действия. Но никое от тези споразумения не е обвързващо за
подписалите държави-членки.
Наблюдава се напредък, но той се постига бавно. Както е
договорено в UNEA-4 през март 2019 г., експертна група разработва варианти за действие, основани на резолюцията на
UNEA. Това вероятно би довело до въвеждането на законообвързваща международна конвенция за пластмасите. Това би
утвърдило глобалните цели за намаляване на отпадъците в
международното право и държавите ще трябва да поемат отговорност за това, че не правят достатъчно за постигането
им. Междувременно през май 2019 г. страните по Базелската
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане приеха по-строги разпоредби относно пластмасовите отпадъци. Новата класификация
има за цел да гарантира, че опасни и замърсени пластмасови
отпадъци може да бъдат превозвани само със съгласието както на страните вносителки, така и на страните износителки. Това ще затрудни изхвърлянето на пластмасови отпадъци
в страни, които имат по-ниски екологични стандарти.

Германия и Дания въведоха такси върху пластмасовите
торбички в началото на 90-те години. От 2004 г.
развиващите се страни са въвели повече ограничения.

ТАКСИ И ЗАБРАНИ
Политиките срещу пластмасовите торбички, въведени на национално или поднационално равнище,
глобално на юг и на север, нови наредби по година

Нови регулации, глобален юг
Кумулативни
Нови разпоредби, глобален север
Кумулативни
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(Частична) забрана за пластмасови изделия за
еднократна употреба, например производство,
дистрибуция и внос

(Частично) забрана или регулиране на
пластмасови торбички, например производство,
дистрибуция и внос

През януари 2018 г. Европейската комисия предложи стратегия, която определя три ключови проблемни области. Първо,
ниските нива на рециклиране и повторно използване. Второ,
навлизането на пластмаси в околната среда; и трето, въглеродният диоксид, отделян по време на производството на
пластмаси. Основна цел на тази стратегия е всички пластмасови опаковки да бъдат 100-процентово рециклируеми до
2030 г. През декември 2018 г. Европейският съвет, Парламентът и Комисията, трите основни органа за вземане на решения в ЕС, инициираха забрана за различни пластмасови изделия
за еднократна употреба, включително сламки и прибори за
хранене. Те се споразумяха и за редица други мерки, като например квота от 25% рециклиран материал в PET бутилки от
2025 г. нататък. Избягването на пластмасовите изделия за
еднократна употреба е от особено значение. Наред със САЩ,
Япония и Китай, Европейският съюз е един от най-големите
световни производители на пластмасови отпадъци.
На национално ниво подходите отдавна са ограничени до
въпроса как да се събират и рециклират пластмасови отпадъци. Понятието „разширена отговорност на производителя“ се
отнася главно до това. От 1991 г. производителите на опаковки в Германия трябва да плащат за извозването и рециклирането на опаковъчни отпадъци като част от схема за разделяне на отпадъци, известна като „Grüne Punkt“ или „Зелена
точка“. Символ, отпечатан върху всяка пластмасова опаковка,
информира потребителя дали тя може да бъде рециклирана.
Все по-голям брой държави се опитват да намалят използването на предмети като найлонови торбички чрез налагане на правила и забрани. Повечето такива правила обаче
са много тясно дефинирани. Те или определят дебелината на
материала, от който е направена торбичката – така че само

(Частична) забрана за микропластмаса,
добавена към потребителски стоки

PLASTIC ATLAS 2019 / UN

ЕДНА МАЛКА СТЪПКА КЪМ ЗАБРАНАТА
Регламенти за пластмасите, състояние: декември 2018 г.

Мерките се различават значително: Северна Америка регулира
микропластмасите, докато много страни в Африка и Азия са
забранили пластмасовите торбички.
някои видове торбички са забранени – или налагат такси за
торбичките. По-всеобхватни забрани за найлоновите торбички има само в южната част на света, където натискът
върху правителствата да направят нещо е особено голям,
тъй като пластмасовите торбички запушват дренажните
канали – както често се случва в Индия и Бангладеш. Но ако
не съществуват евтини и изпълними алтернативи, има опасност да се развие черен пазар на найлонови торбички.
Различни страни се опитват да регулират включването
на микропластмаса в козметиката и използването на пластмасови предмети за еднократна употреба, като кутии от
полистирол и пластмасови прибори за хранене. Няколко новатори, като Коста Рика и Индия, се стремят към обща забрана
на пластмасата за еднократна употреба.
Всички тези подходи обаче не правят нищо за справяне с
основния проблем. Почти всички разпоредби са насочени към
края на веригата за изхвърляне на отпадъци и прехвърлят
отговорността на потребителя. Съществуват много малко
задължителни правила, които да принудят производителите
да прекратят производството на пластмасови изделия или
да разработят продукти, които могат да бъдат рециклирани
по-лесно. Действащите разпоредби не успяват да обхванат
голяма част от пластмасата или микропластмасата, която
попада в околната среда. Износването на автомобилните
гуми е пример: според оценките, то представлява около една
трета от всички микропластмасови емисии в Германия.
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ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

КАК ДВИЖЕНИЕТО СРЕЩУ УПОТРЕБАТА
НА ПЛАСТМАСА РАЗОБЛИЧАВА ГОЛЕМИТЕ
ЗАМЪРСИТЕЛИ

В

лезте в местния магазин и купете закуска или напитка.
Най-вероятно ще се предлага в пакет или контейнер, изработен от пластмаса – който след това трябва да изхвърлите по някакъв начин. Същото се отнася и за широк кръг
потребителски стоки. Трудно е да направите каквато и да е
покупка, голяма или малка, без да се приберете вкъщи с купчина
пластмасови опаковки, които ще се озоват в кошчето. Въпреки
това потребителите са обвинявани за проблема с отпадъците.
Едно ново движение показва къде всъщност се крие вината – в
глобалната индустрия, която произвежда и използва пластмаса.
В продължение на десетилетия индустрията представя пластмасовото замърсяване като проблем с боклука и с
управлението на отпадъците. Тази представа е широко популяризирана в световен мащаб и се приема безусловно от
правителствата и от обществеността. Това позволява на
корпорациите да произвеждат на конвейер пластмасови изделия и опаковки, които се изхвърлят, като същевременно
прехвърлят вината за пластмасовите отпадъци на потребителите и отговорността за управлението на това, което се
изхвърля, на местните власти.
Местни и екологични организации по света започват да се
обединяват, за да разобличават и да се изправят срещу пластмасовата индустрия. От създаването си през 2016 г. глобално
движение, наречено Break Free From Plastic (BFFP), обедини повече
от 1500 организации и хиляди привърженици на шест континента. Те се опитват да сложат край на пластмасовото замърся-

ване, като изискват съществено намаляване на производството и използването на пластмаси на основата на изкопаеми
горива. Разкривайки факта, че замърсяването с пластмаса е
системен проблем, който трябва да бъде решен при източника,
тези групи се противопоставят на пластмасовата индустрия
и призовават за прозрачност, отчетност и действия.
BFFP е първото движение, в което групите по целия свят,
работещи върху различни етапи от жизнения цикъл на пластмасите, се събират под един и същи флаг, за да работят за споделена визия. Целта е да се постигнат фундаментални промени
чрез справяне със замърсяването по цялата верига на стойността на пластмасите със съсредоточаване върху превенцията, а не върху лечението, и постигане на трайни решения.
Предизвикателството е огромно. Производството, дистрибуцията и обезвреждането на пластмаси включва дълъг
списък с най-големите световни компании, включително основни нефтени играчи, като ExxonMobil, Chevron, Shell и Total,
химически фирми, като DowDuPont, BASF, SABIC и Formosa
Plastics, гиганти в производството на потребителски стоки, като Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Coca-Cola и PepsiCo,
както и фирми за управление на отпадъците, като SUEZ и
Veolia. Повечето, ако не и всички, от тези компании се противопоставят на призива за намаляване на производството
на пластмаси: приемането на необходимостта от това би ги
принудило да се откажат от оптимистичните си прогнози за
растеж, да преобърнат наопаки вкоренените си бизнес практики, които зависят от пластмасата за еднократна употреба, и да се задоволят с по-ниски печалби. Вместо това тези
компании се стремят да запазят пластмасите за еднократна
употреба като част от ежедневието на хората.

През 2019 г. „одитите на марките“, проведени от
Break Free From Plastic, събират общо 476 423 броя
пластмасови отпадъци от целия свят.
PLASTIC ATLAS 2019 / BFFP

Глобалното гражданското движение Break Free
From Plastic работи за преустановяване на
замърсяването с пластмаса веднъж завинаги.
Използва публично разобличаване и прозрачност,
за да постави корпорациите под натиск.

ДЕСЕТТЕ ГОЛЕМИ ИЗТОЧНИКА
Резултати от 484 „одити на марки“ (преброяване на боклука), в брой пластмасови
отпадъци и броя на страните, в които са намерени, 2019 г.
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КАРТА НА СЪПРОТИВАТА
Държави и региони с най-много организации, членуващи в движението Break Free From Plastic

Канада 52
ЕС* 412

Индия 56

Мексико 20

Филипини 52

Бразилия 19
Индонезия 70

Малайзия 17

САЩ 448
Брой организации
> 100
60 – 100
30 –60
< 30
(фигура) представлява 10 организации

Южна Африка 20

Австралия 60

Нова Зенландия 30

*ЕС = Австрия (9), Белгия (17), България (1), Хърватия (5), Кипър (2), Чехия (3), Дания (4), Естония (2), Франция (24), Германия (44), Гърция (7), Унгария (5), Ирландия (14), Италия (17),
Латвия (1), Литва (1), Малта (3), Холандия (30), Полша (8), Португалия (11), Румъния (7), Словения (10), Испания (68), Швеция (9), Обединеното кралство (110)

BFFP предизвиква индустрията на четири фронта. Първо,
оказва натиск върху корпорациите масово да намалят производството и използването на пластмаси за еднократна употреба.
Второ, то развенчава версията на пластмасовата индустрия и разкрива истината. Трето, насърчава градовете с
нулеви отпадъци, особено в Азия. И четвърто, продължава да
изгражда и укрепва движението за живот без пластмаса.
BFFP води кампания за това производителите, които са
„прехвърлили“ отговорността за замърсяването си към потребителите, да променят практиката си. Движението BFFP
и неговите партньори извършват „одити на марките“, при които отпадъците се събират и класифицират според марката
на компанията производител. От 2017 г. насам движението
извършва множество такива одити на марки по целия свят: в
Азия, Европа, Африка, Северна и Южна Америка и Австралия,
като популяризира понятието „марков боклук“ и поставя компаниите за потребителски стоки в отбранителна позиция.
С техните марки, пряко свързани с боклука, редица мултинационални компании започват да поставят цели за премахване
на някои проблемни видове изделия и да увеличават нивото на
събиране и рециклиране на техните опаковки. Това е прогрес,
но такива ангажименти все още са далеч от необходимите
за драстично намаляване на количеството пластмаса за еднократна употреба, което се генерира.
Поставяйки под прожекторите проблемните и ненужни
пластмаси, които компаниите бълват в изобилие, тези одити на марките разкриват истинските действащи лица зад
замърсяването, помагайки да се развенчае мита на индустри-

Повече от 1500 организации по света са членове на Break Free From Plastic.
Повечето от тях са в Северна Америка, Европа и Югоизточна Азия.
ята, че проблемът е в потребителите и системите за управление на отпадъците – особено в бедните азиатски страни.
Одитите на марките не просто критикуват: те също помагат за вземането на решения. В Азия няколко организации
членки на BFFP работят с градовете за създаване на екологични и общински системи за управление на отпадъците,
използвайки данните от одитите на марките. Под знамето
на BFFP поне 26 местни власти в региона са обещали да станат „градове с нулеви отпадъци“. В Европа и САЩ членовете
на BFFP проправят път на новаторски промени в политиката
срещу културата на изхвърляне и на еднократната употреба,
насърчавана от индустрията.
През януари 2019 г., под нарастващ натиск, индустрията
сформира „Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци“. Първоначално 30 компании обещаха 1,5 милиарда долара
за инфраструктура за управление и обезвреждане, по-специално в Азия. Същите компании обаче ще инвестират над 89,3
милиарда долара в проекти за увеличаване на пластмасовите
изделия до 2030 г., които допълнително ще укрепят производството на пластмаса на основата на изкопаеми горива.
Изграждането и укрепването на движението е жизненоважно, за да можем да се изправим срещу големите мултинационални компании. Движението е ново, но членството и
обхватът му се разрастват по естествен път, отглеждайки
мрежа от съпротивителни сили срещу амбициите на пластмасовата индустрия и помагайки за достигането до свят,
свободен от пластмасово замърсяване.
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НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

СПИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ПРИ ИЗТОЧНИКА
Рециклирането само по себе си не може да
разреши пластмасовата криза. Необходими са
нови идеи, които решават проблема из основи.
Едно разрастващо се движение показва как може
да се случи това, а няколко градове и населени
места очертават посоката.

В

ъзникна движение, наречено „Нулеви отпадъци“ (Zero
Waste): целта му е да спре прилива на отпадъците при
източника. Това означава, че продуктите, опаковките и
материалите се произвеждат, консумират и рециклират по отговорен начин. Не се изгарят отпадъци. Токсичните материали
не попадат в земята, във водата или въздуха. Общините, политици визионери и иновативните предприемачи показват, че е
възможно да се използват ресурси по ефективен начин, да се
поддържа здравословна среда, да се консумира по устойчив начин и в същото време да се създават местни работни места.
Близо 400 общини в Европа и все по-голям брой местни
власти по света приемат стратегиите на „Нулеви отпадъци“. Това са усилия за постепенно премахване на отпадъците – не чрез изгарянето или депонирането им – а чрез
създаване на системи, които на първо място не генерират
отпадъци. Борбата срещу пластмасовите отпадъци започва

от източника: това означава премахване на пластмасите за
еднократна употреба и насърчаване на алтернативни системи за разпространение и доставка. Това означава също да
се използва като основа нарастващия интерес към начина на
живот с нулеви отпадъци.
Капанори в Северна Тоскана, Италия, е първият град в
Европа, който създаде стратегия за нулеви отпадъци през
2007 г., като се ангажира да изпрати нула отпадъци за депониране до 2020 г. Тази община е разработила цялостен подход: тя цели максимално оползотворяване на материали чрез
разделно събиране на различни видове отпадъци и предоставя икономически стимули за намаляване на отпадъците при
източника. Тя се стреми да намалява остатъчните отпадъци
по различни начини.
Например общината отваря магазини без опаковки, които
продават стоки, произведени на местно ниво, и инсталира
обществени чешми за питейна вода, за да премахне нуждата
от бутилирана вода. Създаден е център за стоки за повторна употреба, където хората могат да оставят дрехи, обувки и играчки, от които вече не се нуждаят. След това тези

Идеите на „Нулеви отпадъци“ се разпространяват по целия
свят. Някои местни власти се борят с пластмасовата криза
от началото на хилядолетието.

БУФЕР СРЕЩУ ПРЕПЪЛВАНЕ: СТРАТЕГИИТЕ „НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ“ ОСВЕТЯВАТ ПЪТЯ
Преглед на новаторските подходи за спиране на прилива от боклук

САН
ПЕДРО ЛА
ЛАГУНА
Гватемала
Забрана за пластмаси за
еднократна употреба през
2016 г. Заменени от доставки
с използване на местни
и традиционни
материали.

ВАЛПАРК
Южна Африка
Центърът за рециклиране
отваря врати през 2014 г.,
където 3200 семейства
могат да доставят
събраните си отпадъци
за рециклиране.

*Опаковка за малки количества шампоан, кетчуп и перилен препарат, много често срещани особено в Азия
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ДАР ЕС САЛАМ
Танзания
Кампании за стратегии и
информираност за нулевите
отпадъци след задръстване
с найлонови пликове и
сашета*.

КАПАНОРИ
Италия
Първият град с „Нулеви
отпадъци“ в Европа:
забрани и икономически
стимули от 2007 г. насам.
Данни се събират от
изследователския
център.

САН
ФЕРНАНДО
Филипини
Кампания за повишаване
на осведомеността, забрана
на найлоновите торбички.
Процентът на разделяне на
отпадъците нараства
от 12 на 80% за 6
години.

PLASTIC ATLAS 2019 / ZWE

БЪРКЛИ
САЩ
От 2019 г. насам има
една от най-амбициозните
разпоредби за избягване на
пластмаса в САЩ. Само
компостируеми
опаковки.

ФРАЙБУРГ
Германия
Програма в целия град за
чаши за кафе за многократна
употреба в над 100
магазина. Всяка чаша
може да се използва
400 пъти.

ЛЮБЛЯНА
Словения
Кампании за избягване на
отпадъци и насърчаване на
рециклирането от 2014 г.
насам. Днес е най-успешната
столица сред градовете
за „Нулеви отпадъци“
в Европа.

КАК ГР. САН ФЕРНАНДО СЕ БОРИ С ОТПАДЪЦИТЕ
Приблизителен брой пластмасови предмети, използвани на човек годишно, 2014 г.
Промени в процентите на разделяне на отпадъците, 2012 г. до 2018 г.

1 = 25
Сашета*

Забрана на пластмасови торбички
за пазаруване и контейнери за
хранителни стоки от полистирол
80 %
73 %

76 %

73 %
69 %

591
55 %

Пазарски торбички

Сан Фернандо
Манила

174
„Labo“ торби**
163

76

12 %

2012
*Опаковки за малки количества шампоан, кетчуп и перилен препарат, много често
срещани особено в Азия **Пластмасови торбички, използвани за прясна храна

стоки се поправят и продават на хора с ниски доходи. Градът
също субсидира пелени за многократна употреба. Общината организира предизвикателства „Нулеви отпадъци“, за да
помогне на гражданите да приемат тези инициативи и да
възприемат нови навици.
Резултатите са впечатляващи. За 10 години от 2004 до
2013 г. количеството на генерираните отпадъци в Капанори намалява с 39%, от 1,92 килограма до 1,18 килограма на
човек на ден. Още по-впечатляващото е, че процентът на
остатъчните отпадъци на човек е спаднал от 340 килограма
годишно през 2006 г. до едва 146 килограма през 2011 г. Това
е спад от 57%. През същата година средностатистическият
гражданин в Дания изхвърля 409 килограма отпадъци.
В развиващия се свят разпространението на подобни
подходи е от ключово значение за осигуряването на справедлив преход към икономика без пластмаса. Пример: през 2018 г.
град Сан Фернандо във Филипините пренасочва 80% от отпадъците си от депата за рециклиране с помощта на създадената за целта кооперация.
Градът предприема редица стъпки за по-нататъшно намаляване на отпечатъка си от пластмасови отпадъци. Забранява пластмасовите торбички за пазаруване, което засяга 9000 предприятия. Налага такса върху опаковките за
еднократна употреба и полага грижи да има алтернативни
варианти. Постига 85-процентно съответствие сред жителите чрез непрекъснати усилия за обяснение на подхода:
чрез информация от къща до къща, редовно радио предаване,
диалог с бизнес групи и индивидуални срещи, например с търговските центрове, които генерират много отпадъци.
Това се оказва ползотворно и за градските финанси. Годишните разходи за транспортиране на твърди отпадъци до депо

2013

2014

ФИЛИПИНИ

2015

2016

2017

2018

PLASTIC ATLAS 2019 / GAIA

Пелени за еднократна употреба

Начало на
програмата
„Нулеви отпадъци“

Сан Фернандо извършва преброяване на отпадъците,
които генерира всеки ден. Използва данните, за да формулира
своята програма „Нулеви отпадъци“ –
от намаляване до подобрено разделяне на отпадъците.
на около 40 километра спадат с 82%. Спестените средства
са използвани за наемане на повече работници в сектора и за
подобряване на съоръженията за управление на отпадъците.
Капанори и Сан Фернандо показват, че пътят към нулевите отпадъци трябва да съчетава „твърди“ и „меки“ мерки.
„Твърдите“ мерки се отнасят до самата система за управление на отпадъците, като управление на органичните отпадъци, разделно събиране на различните видове отпадъци,
децентрализирани и нискотехнологични модели, икономически
стимули, забрани за определени материали и правила и практики за минимизиране на отпадъците. „Меките“ мерки включват участието на жителите и бизнеса във всички етапи на
разработване на правилата. Това помага да се създадат нови
бизнес модели, както и да се генерират спестявания, които
се връщат обратно към общността.
Пластмасите са толкова повсеместни, че е нереалистично да се очаква намирането на панацея; вместо това
решаването на проблема с пластмасата изисква цялостен
подход. След като това бъде идентифицирано, се задейства
самозахранващ се цикъл. Когато гражданите публикуват в
социалните медии снимки на плодове и зеленчуци, обвити в
пластмаса, и ги маркират с #DesnudaLaFruta (от испански
„Да съблечем плодовете“), те популяризират една нова норма – без пластмаса. Иновативните бизнес лидери помагат
за масовото разпространение на подобни форми на потребление за нулеви отпадъци. Остава само да започнем да поставяме под въпрос неща, които сме приели за нормални.
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стр. 35: Biopolymers – Facts and statistics 2018. Production
capacities, processing routes, feedstock, land and water use. Institut
für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe (IfBB) 2018, стр.
9, https://bit.ly/2PXfNzq; Hauptmann, M.: Neue Einsatzpotentiale
naturfaserbasierter Materialien in der Konsumgüterproduktion durch
die technologische Entwicklung des Ziehverfahrens am Beispiel der
Verpackung. Habilitationsschrift, TU Dresden, 6 февруари 2017 г.,
стр. 26, https://bit.ly/2JzGIA9; Bundesumweltamt: Untersuchungen
der Umweltwirkungen von Verpackungen aus biologisch abbaubaren
Kunststoffen, 52/2012, стр. 45, https://bit.ly/2VqfjaH; Zero Waste
Europe infographics: Why “bioplastics” won’t solve plastic pollution,
2018 г., https://bit.ly/2uD1SE3

40 – 41 СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТРОХИ ОТ ТРАПЕЗАТА

от Линда Мадераке, Стефан Гюртлер и Дорис Кноблаух
стр. 42: Knoblauch, D., Mederake, L., Stein, U.: Developing countries
in the lead—What drives the diffusion of plastic bag policies?, 27
април 2018 г., https://bit.ly/2kscQvo
стр. 43: UN Environment, Legal limits on single-use plastics and
microplastics: A global review of national laws and regulations, Key
findings, 11 декември 2018 г., https://bit.ly/2PUAGuL

44 – 45 ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
КАК ДВИЖЕНИЕТО СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТМАСА
РАЗОБЛИЧАВА ГОЛЕМИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ
от Вон Хернандес и Лео Гереро
стр. 44: Break Free From Plastic: Branded. In search of the world’s
top corporate plastic producers, 2018 г., стр. 29,
https://bit.ly/2RoYEif
стр. 45: Data from Break Free From Plastic, 2019 г.

46 – 47 НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ
СПИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ПРИ ИЗТОЧНИКА
от Есра Тат
стр. 46: Research by Zero Waste Europe, Brussels
стр. 47: Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA): Plastics
exposed: How waste assessments and brand audits are helping
Philippine cities fight plastic pollution, март 2019 г., стр. 25, 31,
https://bit.ly/2Jh9sy1

Справката с интернет източници е най-скоро от май 2019 г. Атласът
на пластмасата може да бъде изтеглен като PDF на адресите,
посочени на страницата с данни за издателя.
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HEINRICH BÖLL FOUNDATION

Насърчаване на демокрацията и отстояване на правата на
човека, предприемане на действия за предотвратяване на
унищожаването на глобалната екосистема, постигане на
равенство между жените и мъжете, осигуряване на мир чрез
предотвратяване на конфликти в кризисни зони и защита
на свободата на хората срещу прекомерна държавна и
икономическа сила – това са целите, които стоят зад идеите
и действията на Heinrich Böll Foundation.
Въпреки че фондацията поддържа тесни връзки с Германската
партия на зелените, тя работи независимо и насърчава
дух на интелектуална откритост. Фондацията поддържа
световна мрежа с 32 международни офиса в момента. Тя
работи съвместно със своите държавни фондации във
всички германски федерални провинции, подпомага социално
и политически ангажирани студенти и академици в Германия
и чужбина и се стреми да улесни социалното и политическо
участие на имигрантите.
Heinrich-Böll-Stiftung
Schumannstr. 8, 10117 Berlin, www.boell.de

BREAK FREE FROM PLASTIC

Break Free from Plastic е глобално движение, което си представя
бъдеще без пластмасови замърсявания. След своето формиране
през септември 2016 г. над 1500 организации от цял свят
се присъединяват към движението, за да изискват масово
намаляване на пластмасите за еднократна употреба и да
настояват за трайни решения на кризата със замърсяването
с пластмаса. Тези организации споделят общи ценности
за опазване на околната среда и социална справедливост,
които ръководят работата им на ниво общност и
представляват глобална, единна визия. Регистрирайте се
на www. breakfreefromplastic.org. Ние вярваме в свят, където
в земята, небето, океаните и водата има изобилие от
живот, а не изобилие от пластмаса, и където във въздуха,
който дишаме, във водата, която пием, и в храната, която
ядем, няма токсични странични продукти от пластмасово
замърсяване.
В този свят принципите на справедливостта по отношение
на околната среда, социалната справедливост, общественото
здраве и правата на човека са водещи в държавната политика,
а не желанията на елитите и корпорациите. Това е бъдеще, в
което вярваме и което създаваме заедно.

Break Free From Plastic
www.breakfreefromplastic.org
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SOIL ATLAS 2015 / RRI

ВАЛЕЖИ И ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ПОЧВАТА
Схема на отвеждане на водата в селища, в проценти
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От 2000 г. насам са произведени повече пластмасови изделия, отколкото през предишните
50 години. Производството на пластмасата продължава да се разраства мащабно.
БЛАГОСЛОВИЯ И ПРОКЛЯТИЕ, стр. 14

Едва няколко на брой са големите корпорации, които произвеждат повечето пластмаса в света.
ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРИЦЕЛ, стр. 30

Само пластмасата може да употреби между 10 и 13% от оставащия въглероден бюджет на
Земята за оставане под 1,5 градуса.
ПАРНИКОВ ДЕФЕКТ, стр. 26

Много от химикалите в пластмасата имат ефект върху човешкото здраве.
Последиците могат да бъдат както сериозни, така и дългосрочни.
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ХИМИЯ, стр. 16

Остава само да започнем да поставяме под въпрос неща, които сме приели за нормални.
СПИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА ПРИ ИЗТОЧНИКА, стр. 46

