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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Средно по 1 тон отпадъци е събран от 3582 почистени места на 16 септември 
Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=59016 
 

 
 

Текст: Общо 3787,843 тона отпадъци бяха събрани в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 
бТВ, в която МОСВ е основен партньор. Това сочат окончателните данни от инициативата на 16 
септември, обобщени от 16-те Регионални инспекции по околната среда и водите и експертите на 
Дирекция „Управление на отпадъците“ в министерството. 
Данните са за събраните отпадъци от населените места и териториите в обхвата на съответната 
екоинспекция. Тези количества са събрани от общо 3582 места, които са почистени от доброволците 
в цялата страна в събота. Така според изчисленията от всяко замърсено място е бил извозен към 
общинските и регионалните депа средно по около 1 тон боклук. Доброволците, които се включиха в 
кампанията по почистването на България на 16 септември, са 89 174 души. 
Най-много отпадъци отчитат от РИОСВ в София – 512,2 тона, на второ и трето място са съответно 
Пловдив с 460,98 тона и Пазарджик – 354  тона. Следват данните от екоинспекциите във Варна със 
събрани 303,04 тона, Перник – 288,6, Русе – 287,25, Бургас – 239,04, Хасково – 237,96, Враца – 188,98, 
Стара Загора – 184,14, Търново – 182,74, Благоевград – 172,83, Шумен – 144,23, Плевен – 126,07, 
Монтана – 77,5, както и Смолян – 27,460 тона. 
  

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Министър Димов: Закон трябва да спре изхвърлянето на отпадъци от къмпингуващи 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/ministyr-dimov-zakon-triabva-da-spre-izhvyrlianeto-na-
otpadyci-ot-kympinguvashti-2048585 
 

 
 

Текст: Три чувала с пластмаса, изхвърлени само на няколко квадратни метра, събра министър Димов 
при почистването на Корал.  
17 септември 2017 11:54  
“Истинското опазване на околната среда започва от главата и сърцето. Няма как да си любител на 
природата и да замърсяваш така”- Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов, 
който се включи в почистването на плажа Корал, част от кампанията “Да изчистим България 
заедно”.   
Три чувала пластмаса, изхвърлени само на няколко квадратни метра в къмпинга, събра министъра. В 
района при плажа имаше видими следи от палатки и замърсяване на метри от морския бряг, а 
мястото беше превърнато в нерегламентирано сметище. ” В Закона за туризма трябва да бъде 
регламентирано къмпингуването и да има правила, които да се спазват”, подчерта той. 
ADVERTISING 
inRead invented by Teads 

http://teads.tv/inread-outstream/
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“Опазването на околната среда означава да няма безразборно изхвърляне на боклуци и това трябва 
да бъде уредено законово. За да се научим как да мислим по-природосъобразно, трябва да 
знаем какво казва законът - какво може и какво не. Това изхвърляне на отпадъци на плажа от 
къмпингуващи трябва да бъде забранено”, каза той. 
 
 

Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: Германците подкрепят енергийния преход, но посоката му е неясна 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/14/3041701_germancite_podkrepiat_energiiniia_prehod_no_po
sokata/ 
 

 
 

Текст: Около 93 процента от германците са на мнение, че ролята на възобновяемата енергия е важна 
за страната им, въпреки че цената на електроенергията рязко се е покачила през последните години. 
Данните бяха представени от германската журналистическа организация "Клийн енерджи уайър" 
(Clean Energy Wire - CLEW) на медийно обучение, организирано от консултантската група "Аделфи" 
(Adelphi) и финансирано от германското министерство на околната среда, опазването на природата и 
сигурността на ядрените реактори. 
Германците плащат 29.2 цента за киловатчас електроенергия през 2017 година спрямо 20.6 цента за 
киловатчас през 2007 година. Над 46 процента от хората в страната имат инсталирани източници на 
възобновяема енергия, като 25 процента от тях са собственици, а 9 процента участват в сдружения на 
местно ниво, за да покриват енергийните разходи на домакинствата си със "зелена" енергия. 
Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното потребление на енергия в Германия е 
32.3 процента за миналата година, като през 1991 година той е бил едва 3.2 процента. Соларните 
панели и ветрогенераторите са в селата и малките градове, така че хората сами се убеждават в 
прекия ефект на "енергийната революция", наричана с термина "Енергивенде" (Energiewende). Тя 
дори може да донесе приходи на един или група от частни инвеститори, които притежават 
съоръженията. 
Експертите обаче са единодушни, че Германия няма да постигне целите си и да намали емисиите си 
от парникови газове с 40 процента до 2020 година. Страната си постави за задача ограничаване на 
вредните емисии с до 95 процента до средата на века, но към 2015 година успя да постигне 27.2 
процента. През последните години, въпреки взетите мерки в различни сектори на икономиката, се 
наблюдава покачване на нивата на емисиите. Това, по думите на журналиста Бернхард Пьотер от в. 
"Тац" ("Тагесцайтунг" - бел. ред.), е "парадоксът на "Енергивенде". 
"Годишно за енергийния преход страната ни харчи над 20 милиарда евро. Нивата на вредните 
емисии в транспортния сектор обаче са същите като през 1990 година. При строителството също няма 
голяма промяна. Разликата основно е при производството на електрическа енергия", каза той. 
Преди парламентарните избори в Германия на 24 септември продължават дискусиите по въпроси 
като намаляване на потреблението на лигнитни въглища за производство на електроенергия, 
нарастващата обществена съпротива срещу парковете с ветрогенератори, евентуалната забрана на 
автомобили с вътрешно горене. 
Германия направи обрат в енергийната си политика, обявявайки отказ от атомните централи през 
2011 година, след ядрената трагедия във Фукушима. Осем реактора бяха изключени незабавно, а 
останалите трябва да преустановят дейност до 2022 година. 
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Източник: 3е-news.net  
 

Заглавие: Китай уведомява СТО за забрана на вноса на метали, пластмаса, хартия и други 
отпадъци 

Линк: http://3e-
news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_56613 
 

 
 

Текст: Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на 
опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на 
Базелската конвенция, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране /БАР/. Комисията счита, 
че мярката е в съответствие с принципа, гарантиращ третирането на отпадъците по 
екологосъобразен начин. 
Някои компании, изнасящи рециклируеми отпадъци в Китай, изразиха опасения относно 
ограниченото време, което ще бъде на разположение за прилагането на тази мярка, а някои 
заинтересовани страни предупредиха за въздействието върху европейския пазар относно 
потенциалното складиране на хиляди тона отпадъци от хартия и пластмаси, тъй като изглежда 
трудно ще бъдат въведени новите мерки навреме (края на 2017 г.). Заинтересованите страни се 
нуждаят от време, за да намерят алтернативни пазари и да се приспособят към новата ситуация, а 
Комисията (ГД "Търговия") се нуждае от време, за да отрази промените в Регламент (ЕО) № 
1418/2007. 
Предистория 
Китай извести СТО през юли (G / TBT / N / CHN / 1211) за забраната за внос на 24 вида отпадъци, 
включително пластмаса, определена хартия, метали, текстил и т.н. Китайското министерство на 
околната среда оправдава този избор за да защити екологичните интереси на Китай, както и 
здравето на неговите граждани. 
В уведомлението се казва, че "вносът на твърди отпадъци, които причиняват сериозни екологични 
щети и предизвикват сериозно безпокойство, ще бъде напълно забранен до края на 2017 г." и 
"вносът на твърди отпадъци, които могат да бъдат заменени от вътрешни ресурси, постепенно ще 
бъде прекратен от края на 2019 г. ". 
Краткосрочният график установява 31 декември 2017 г. като последната дата на влизане в сила. На 
износителите се предлага да доставят стоките си предварително и да избягват разтоварването в 
Китай през втората половина на декември в случай на забавяне на превоза или формалностите по 
преработката. 
Сред отпадъците, които ще бъдат забранени, са: 
• Пластмаса: пластмасови отпадъци от съществуващи източници са сериозен проблем. В 
краткосрочен план политиката няма да засегне вноса на пластмасови отпадъци от промишлени 
източници 
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• Хартия: несортирана отпадъчна хартия, тапет, хартия с покритие ще бъде забранена. По-ясно 
обяснение може да бъде получено от Министерството на околната среда, което все още работи по 
детайлното определение. 
По отношение на екологичните стандарти: 
Понастоящем, евродепутатите преразглежда стандартите за екологичен контрол на твърдите 
отпадъци, което е от жизненоважно значение за прилагането на ревизираната забрана: забраната на 
отпадъците е свързана със спазването или неспазването на стандартите. Преразглеждането на 
стандартите се очаква по категории в различните сектори; за смесените изделия в твърдите отпадъци 
стандартите също ще бъдат преразгледани. 
 
 
 


