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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България приветства европейската стратегия за предотвратяване на 

отпадъците от пластмаси  

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-privetstva-evropejskata-

strategiya-za-predotvratyavane-na-otpaducite-ot-plastmasi/           

 
 

Текст: „България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на 

отпадъците от пластмаси. По време на Българското председателство ще бъдат 

проведени дискусии по различните законодателни и незаконодателни мерки, 

заложени в стратегията.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Нено 

Димов по повод представянето на стратегията вчера.  

„Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита 

на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни“ представлява 

незаконодателен документ на Европейската комисия. Целта е да се преодолее 

негативният отпечатък на пластмасите върху околната среда. Документът ще 

начертае мерки, които да доведат до насърчаване на разделното събиране и 

рециклирането на пластмасови отпадъци, както и до ограничаване изхвърлянето на 

пластмасови отпадъци в околната среда и предотвратяване навлизането на 

микропластмаси в морска среда. Ще бъде поставен акцент и върху производството 

и употребата на биоразградими и компостируеми пластмаси.  

Мерките са от изключителна важност, защото целят повишаване на качеството на 

живот на гражданите чрез намаляване на замърсяването в околната среда. Те ще 

бъдат съпроводени и с конкретни предложения за стимулиране на инвестициите в 

иновативни решения и проекти.  Българското председателство ще проведе 

заседания за дискусия на Работна група „Околна среда“ в Съвета на ЕС по 

отделните точки от документа. В рамките на заседанията и обсъжданията на 

стратегията, България като председател ще цели постигане на консенсус в 

позициите на държавите членки към оптимален баланс между необходимостта 

от  намаляване на екологичния отпечатък на пластмасата, отчитайки икономическия, 

социален и здравен аспект на прилаганите мерки. Очаква се работа по 

формулирането и обсъждане на Заключения на Съвета по тази тема. 

Стратегията предвижда повишаване на комуникацията и стимулиране на активното 

участие на гражданите в посока промяна на потребителските навици и по-голяма 

информираност в потребителския избор, популяризиране на ползите от разделно 

събиране и рециклиране, от използване на по-малко опаковки, отказване от 

използване на еднократни торбички и други еднократни пластмасови продукти и 

осъзнат избор към закупуване вещи и предмети, които са по-трайни и устойчиви във 

времето. 

По отношение на пластмасите България е сред първите държави членки, които още 

през 2011 г. въведоха ограничителни мерки за пластмасовите торбички чрез 

заплащане на продуктова такса за брой. Мерките дадоха резултат още преди 

http://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-privetstva-evropejskata-strategiya-za-predotvratyavane-na-otpaducite-ot-plastmasi/
http://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-privetstva-evropejskata-strategiya-za-predotvratyavane-na-otpaducite-ot-plastmasi/
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приемането през 2015 г. на европейска директива за намаляване потреблението на 

торбичките на ниво ЕС. В края на 2017 г., съгласно проучване на Евробарометър, 50% 

от българските граждани са се отказали от използването на пластмасови торбички 

за еднократна употреба. 

По експертни оценки, в България се рециклират близо 40% от образуваните битови 

отпадъци от пластмаса, което е с близо 10 на сто над средното ниво за ЕС. 

Основната част от рециклираните пластмасови отпадъци от бита представляват 

отпадъци от пластмасови опаковки, за които са въведени европейски цели по 

оползотворяване. В страната е въведена разширена отговорност на производителя за 

отпадъци от опаковки наред с още 5 потока отпадъци. Първите стъпки в разделното 

събиране на отпадъците от опаковки, в т.ч. от пластмаса са от 2004 г. Към настоящия 

момент са обхванати 6, 4 млн. жители в 183 общини в системи за разделно 

събиране. 

Страната ни постига всяка година европейските цели по рециклиране на отпадъци 

от опаковки. За 2015 г., при цел от 60 процента оползотворяване на общото 

количество опаковки, България е оползотворила 254 099 тона от 392 547 тона пуснати 

на пазара опаковки, което е 64,7 на сто. Целите по отделни материали също се 

постигат успешно, а при пластмасата резултатите са над средните за ЕС – за 2015 г. 

са рециклирани близо 61% от пуснатите на пазара опаковки от пластмаса при 

средно 40 процента за ЕС. Този резултат значително надвишава заложената 

директивна цел от 22,5%. 

За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 сепариращи инсталации, 

от които собственост на организациите по оползотворяване на опаковки са 27, а 

останалите на техни подизпълнители. Освен частните инвестиции, направени от 

организациите по оползотворяване в инсталации и системи за разделно събиране 

на отпадъци, с европейски средства по ОПОС 2007-2013 са изградени 11 

сепариращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 730 000 тона. В 

настоящия програмен период – 2014-2020 ще бъдат изградени още 16 инсталации, 

за 6 от които вече са подписани договори. В допълнение към разделно събираните 

отпадъци от опаковки, тези инсталации ще позволят отделянето на допълнителни 

количества пластмасови отпадъци, които да бъдат рециклирани и оползотворени. 

Страната разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички 

основни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал.  По отношение на 

пластмасата, например, са издадени разрешения за дейности по рециклиране на 

над 130 фирми с общ капацитет надхвърлящ 560 000 тона. При стъклото 

рециклиращите мощности надхвърлят 130 000 тона, а при хартията достигат общо 

около 180 000 тона. 

Извън частните инвестиции от страна на системите за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, основните инвестиции в инфраструктура по управление на 

отпадъците са по линия на европейските фондове. В настоящия програмен период 

на ОПОС по ос „Отпадъци“ са предвидени общо 562, 8 млн. лв., а до момента са 

обявени процедури на обща стойност 322,5 млн. лв. за инсталации за сепариране и 

рециклиране на отпадъци. 

Друг източник на финансиране на инсталации за сепариране и рециклиране са 

натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, чиято цел е да се финансират дейности и съоръжения стоящи по-високо 

в йерархията по управление на отпадъците. Събраните от общините до момента 

средства са над 140 млн. лв. 
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МОСВ насърчава в тази посока за различни инициативи, планирани от институциите 

и от неправителствения сектор. Министерството е предприело действия срещите и 

събитията, които ще се проведат по наша инициатива и егида (125 в Брюксел, София 

и други страни) да бъдат проведени „без пластмасови продукти“. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Редовна среща на генералните директори и директорите по изменение 

на климата  

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/redovna-sresta-na-generalnite-direktori-i-

direktorite-po-izmenenie-na-klimata/          

 
 

Текст: На 18-19 Януари 2018 г. в Националния дворец на културата в София се 

провежда Редовна среща на генералните директори/директорите по изменение на 

климата, включваща среща на главните преговарящи и водещите експерти от екипа 

на ЕС. 

На срещата ще бъде представен целият екип на Българското председателство на 

Съвета на ЕС, който ще работи по международните аспекти на изменението на 

климата и международните преговори, както и приоритетите на страната в областта 

на политиката по изменението климата. 

На семинара ще се проведе стратегическа дискусия по предизвикателствата и 

приоритетите на ЕС преди 24-та Конференция на страните от Рамковата конвенция 

на ООН по изменение на климата, която ще се състои в Катовице, Полша. 

Експертите ще обсъждат и комуникационната стратегия на ЕС в тази връзка, както и 

други ключови теми, приоритетни през следващите шест месеца. 

  

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ограничен е достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ogranichen-e-dostuput-do-obstinskite-

depa-na-byala-i-dve-mogili/        

 
 

Текст: Достъпът до общинските депа на Бяла и Две могили е ограничен.  За двете 

сметища бяха издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията през 

http://www.moew.government.bg/bg/redovna-sresta-na-generalnite-direktori-i-direktorite-po-izmenenie-na-klimata/
http://www.moew.government.bg/bg/redovna-sresta-na-generalnite-direktori-i-direktorite-po-izmenenie-na-klimata/
http://www.moew.government.bg/bg/ogranichen-e-dostuput-do-obstinskite-depa-na-byala-i-dve-mogili/
http://www.moew.government.bg/bg/ogranichen-e-dostuput-do-obstinskite-depa-na-byala-i-dve-mogili/
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декември миналата година. Кметовете са изпълнили предписаните мерки за 

ограничаване на достъпа на превозни средства, поставени са ограждения и охрана. 

Това установиха при проверки експерти на РИОСВ – Русе. 

В момента битовите отпадъци от общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили се 

транспортират и обезвреждат чрез депониране на Регионалното депо в Русе. 

Количеството на отпадъци трябва да бъде до 10 % от капацитета на съответното депо. 

За цитираните общини количествата трябва да бъдат до 86 703 т. Това е записано в 

решене на Министерски съвет от декември 2017 г., касаещо общините включени в 

регионите за управление на отпадъците Дупница, Благоевград и Бяла. 

През настоящата година ще бъде изградено Регионално депо за общините Бяла, 

Борово, Ценово, Две могили Опака и Полски тръмбеш в землището на град Бяла.  

РИОСВ – Русе ще продължи да упражнява  контрол за спазване заповедта на 

преустановяване използването на депата и количествата на депонираните отпадъци.  

 

 

Източник: greentech.bg 

Заглавие: Китай засажда 6,6 млн. ха нови гори: територия с размера на Ирландия 

Линк: https://greentech.bg/archives/74715    

 
 

Текст: Китайското правителство обяви планове за засаждане на 6,6 милиона 

хектара нова гора през 2018 г. – това е площ, която е приблизително равна по 

размер на Ирландия. Страната си е поставила за цел да предприеме смели и 

решителни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата. 

Държавната администрация на горите в Китай работи за увеличаване на общия 

процент на територията на страната, обхваната от гори, от 21,7% до 23% в срок до 

2020 г., а след това и до 26% в срок 2030 г. 

Проектът за масово презалесяване ще се реализира като сътрудничество между 

китайското правителство и вътрешни и външни групи, които знаят как да извършат 

подобна мащабна задача. „Компании, организации и отделни хора, 

специализирани в екологични мероприятия, са добре дошли да се присъединят към 

мащабната кампания за екологизиране на страната“, каза Джан Джианлонг, 

ръководител на администрацията по горите. „Сътрудничеството между 

правителствения сектори о бществото ще сред приоритетите ни“. 

След като през 2014 г. Китай обяви извънредна ситуация на национално равнище 

заради замърсяването в страната, държавата се зае да инвестира сериозно в 

подобряване на околната среда и здравето – и разработването на чисти технологии. 

Залесяването е едно оръжие в тази война срещу замърсяването. Страната вече че 

вложила 538 милиарда юана (около 82,7 мрд. Долара) в усилията си за 

презалесяване през последните пет години – и планира да похарчи много повече, за 

да превръща голяма част от земята в гори. 

https://greentech.bg/archives/74715
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На фокус в залесителните дейности през предстоящата 2018 г. ще са 

Североизточна провинция Хъбей, провинция Цинхай в Тибетското плато и в пустинята 

Хуншандаке в северната част на автономната област Вътрешна Монголия. 

 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: София обмисля да дели колите на четни и нечетни номера при мръсен 

въздух 
 

Линк: 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/16/3113248_sofiia_obmislia_da_deli_kolite_na_che

tni_i_nechetni/      

 
 

Текст: Спиране от движение на автомобили според номерата им, като за един ден 

това ще се прилага за колите с четни, а в друг - с нечетни номера. Частична, а след 

това и пълна забрана за паркиране в синята зона в София. Това са част от мерките, 

които ще бъдат включени в аварийния план на Столичната община за дни, в които 

въздухът в града е силно замърсен. Тя бяха предложени от зам.-кмета по екологията 

Йоана Христова по време на днешното заседание на ресорната комисия. 

Окончателно планът ще бъде гласуван на заседанието на Столичния общински съвет 

на 25 януари. 

Сред другите мерки отпада двойното увеличение на цената за паркиране на 4 лева 

на час, но остава зеления билет от 1 лев за целия градски транспорт. 

Промяната предвижда новите и по-строги мерки спрямо автомобилите да бъдат 

прилагани, ако в два последователни дни, две от станциите в София са отчели нива 

на фини прахови частици четири пъти над нормата. Така отпада изискването 

мерките да се прилагат при прогноза за високи нива на вредни емисии от 

системата за ранно известяване за 4 станции в София, каквото предвиждаше планът 

при обявяването му през декември. 

В последните седмици системата беше подложена на сериозни критики, защото не 

прогнозираше замърсяване. Същевременно в първата седмица от годината въздухът 

в цялата страна, и най-вече в София, беше силно замърсен. 

Какво ново 

От мерките отпада възможността за безплатно ползване на буферни паркинги при 

купуване на билет за градски транспорт и двойното увеличение на синята зона за 

платено паркиране. 

Вместо това при превишение на нормата над 4 пъти ще се въвеждат заедно или 

поотделно забрана за паркиране в части от синята зона или пълното и затваряне. 

Столичната община ще сезира КАТ, които ще трябва да засилят проверките на 

автомобили. 

Ако това не даде ефект общината ще забрани влизането на автомобили в центъра, 

с редуване на четни и нечетни номера, освен тези на живеещите и на колите със 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/16/3113248_sofiia_obmislia_da_deli_kolite_na_chetni_i_nechetni/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/16/3113248_sofiia_obmislia_da_deli_kolite_na_chetni_i_nechetni/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/15/3112905_grajdani_poiskaha_speshni_merki_za_vuzduha_obshtinata/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/09/3109391_polovin_bulgariia_disha_opasno_mrusen_vuzduh_ot/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/09/3109391_polovin_bulgariia_disha_opasno_mrusen_vuzduh_ot/
https://www.dnevnik.bg/skorost/2018/01/14/3111780_kak_da_razberesh_dali_kolata_ti_zamursiava_vuzduha_v/
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специален режим на движение. Тогава ще бъде въвеждан и зеленият билет за 

градски транспорт. 

Какво ще кажат хората 

В началото на заседанието председателката на комисията по екология Лорита 

Радева (ГЕРБ) беше на мнение, че плнаът трябва да бъде окончателно приет днес. 

Аргументът й за това беше, че в противен случай гражданите ще останат с 

убеждението, че общината никога няма да приеме документа. 

Това обаче щеше да означава, че нямаше да има възможност да се вземат предвид 

становища и предложения на граждански и екооргинизации, които тепърва ще 

внасят предложения. 

По предложение на общинският съветник Иван Велков (Политическа група 5, 

Зелените), комисията прие да остане отворена за предложения до гласуването на 

плана на 25 януари. Освен това дори след окончалното приемане на документа, със 

свое решение Столичният общински съвет ще може да добавя нови мерки или да 

премахнва други, за които е установено, че не работят. 
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