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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: За кръгова икономика трябва да се вземат мерки преди образуването на 

отпадъци 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/za-krugova-ikonomika-tryabva-da-se-

vzemat-merki-predi-obrazuvaneto-na-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: „За да се постигне кръгова икономика, трябва да се предприемат редица 

мерки много преди фазата на образуването на отпадъците. В тази посока е и 

предложеният от ЕК мини пакет „Кръгова икономика“, от който се откроява 

дългоочакваната Стратегия за пластмасите“. Това каза днес зам.-министърът на 

околната среда и водите Красимир Живков при откриването на 14-ия международен 

форум за екология, управление на отпадъци, интелигентни градове и енергийна 

ефективност в София. Той добави, че освен повишаване на рециклирането на този 

скъп материал, стратегията поставя и много важния проблем със замърсяването с 

пластмасови отпадъци. На събитието присъстваха Йоана Христова – зам.-кмет на СО 

по „Зелена система, екология и земеползване”, Дидие Кулон – генерален директор 

на Международния хладилен институт, и Алберто Труеба – посланик на Аржентина в 

България. 

 

През 2016 г. страната ни бележи поредна година на плавен ръст на дела на 

рециклирането на битовите отпадъци. Постигнати са почти 32% общо рециклиране, 

като за втора година се наблюдава осезаем дял на рециклираните биоотпадъци. Те 

представляват около 1/3 от всички рециклирани отпадъци в страната. 

 

Зам.-министър Живков отбеляза, че през следващите две години в правителствената 

програма е заложено разработването на Национална стратегия за кръгова 

икономика, която да подчертае политики и активни мерки, които да се предприемат 

на национално ниво, за да се отговори по най-добрия начин на съвременните 

предизвикателства. В настоящия програмен период до 2020 г. усилията ни са 

насочени към доизграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците, с 

приоритет на системите за разделно събиране и третиране на биоразградимите 

отпадъци. 

 

„През 2017 г. се водеха активни преговори между държавите членки, ЕК и ЕП, които 

доведоха до заключително политическо споразумение по законодателния проект 

„Кръгова икономика“. Промяната в рамковото законодателство по отпадъци е една от 

най-важните и първостепенни крачки в прехода към кръгова икономика на ЕС. 

Заложени са нови по-сериозни мерки с акцент върху предотвратяването на 

отпадъците и повторната употреба на продуктите. Въведоха се и нови унифицирани 

изисквания към системите за разширена отговорност на производителя и по-високи 

http://www.moew.government.bg/bg/za-krugova-ikonomika-tryabva-da-se-vzemat-merki-predi-obrazuvaneto-na-otpaduci/
http://www.moew.government.bg/bg/za-krugova-ikonomika-tryabva-da-se-vzemat-merki-predi-obrazuvaneto-na-otpaduci/
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изисквания към разделното събиране на отпадъци като източник на суровина за 

преработващата индустрия“, заяви Живков. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Общините имат важна роля за постигане на по-чиста околна среда 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/prescentur/nacionalni-novini/ 

 

 
 

Текст: Местните власти имат важна роля за постигането на по-чиста околна среда. 

Това заяви днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на 

пресконференция по повод обявяването на конкурса „Екообщина“ за 2018 г. във 

Френското посолство. „МОСВ работи активно с общините. Чрез финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) осигуряваме по-добро 

и екологосъобразно управление на водите и отпадъците“, каза зам.-министър 

Николова. Тя подчерта важната роля и на бизнеса, с чието партньорство ще се 

постигнат иновативни технологични решения за подобряване качеството на живот на 

хората. 

 

Конкурсът се обявява за трета поредна година и е под патронажа на президента в 

партньорство с МОСВ и МРРБ. По ОПОС ще се осигури учебно пътуване във Франция 

за представители на общините лауреати в две категории –  „Устойчиво управление на 

водите” и „Устойчиво управление на отпадъците“. 

 

„Екообщина“ е платформа за сътрудничество между българските и френските 

публични власти, асоциации и предприятия в областта на устойчивия град“, каза 

посланикът на Франция Ерик Льобедел. Той покани за участие всички български 

общини и представи регламента и категориите, в които те ще се състезават. Посланик 

Льобедел изрази надежда, че тази година участниците ще бъдат повече, през 2017 г. 

кандидатстваха 37 общини. Тази година са включени нови две категории – „Устойчиво 

управление на публичните пространства“ и „Спорт и гражданско общество“. 

Възможност за участие ще имат и граждани и неправителствени организации. 

 

Предстоят семинари, на които френски експерти ще представят опита на общините 

във Франция. Първият форум за устойчивото управление на водите ще бъде на 17 

април, а за отпадъците – на 24 април 2018 г.  

 

Източник: Novinite.bg 

 

Заглавие: СО започва кампания за намаляване на хранителните отпадъци 

 

Линк: http://www.novinite.bg/articles/158100/SO-zapochva-kampaniya-za-namalyavane-

na-hranitelnite-otpadaci 

http://www.moew.government.bg/bg/prescentur/nacionalni-novini/
http://www.novinite.bg/articles/158100/SO-zapochva-kampaniya-za-namalyavane-na-hranitelnite-otpadaci
http://www.novinite.bg/articles/158100/SO-zapochva-kampaniya-za-namalyavane-na-hranitelnite-otpadaci
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Текст: С конкурс за анимационен супергерой, започва кампанията на Столична 

община за намаляване на хранителните отпадъци. Това съобщиха от пресцентъра на 

Столична община. Конкурсът адресира най-малките и очаква от тях да изпратят своите 

рисунки до 31 март на имейл office@credobonum.bg. Пред децата няма никакви 

ограничения, освен че супергероят трябва да е забавен и духовит, защото на 

следващия етап от кампанията ще се „очаква“ той да „разказва“ колко важно е да 

намалим хранителните отпадъци като: - пазаруваме разумно; - съхраняваме 

хранителните си отпадъци; - готвим, използвайки до край останалото в хладилника; - 

изхвърляме хранителните си отпадъци отделно от опаковките. На 12 април екипът на 

Столична община ще обяви и победителят в конкурса и ще даде официалния старт 

на кампанията си. Кампанията се реализира в рамките на проект TRiFOCAL London 

(Transforming City FOod hAbits for Life), с координатор организация „Resource London“, 

създадена в партньорство между WRAP и LWARB - заедно с Groundwork London. 

TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15 / 

GIE / UK / 000867. 

 

Източник: Bloomberg.bg 

 

Заглавие: Китай излезе с отговор на американските мита 

 

Пекин въведе ответни мита срещу САЩ в размер на $3 млрд. 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-03-23/kitay-izleze-s-otgovor-na-

amerikanskite-mita 

 

 
 

Текст: Търговският конфликт между Китай и САЩ ескалира, след като властите в Пекин 

обявиха първите си ответни мерки срещу новите налози върху вноса на метали. 

 

В петък страната обяви мита върху американски вносни стоки на стойност 3 млрд. 

долара в отговор на ограниченията на Вашингтон върху стоманата и алуминия. Те 

изключват Европейския съюз и някои други страни, което прави още по-ясно изразен 

фокусът им върху Китай.  

 

Това съобщава агенция Bloomberg, цитирана от Investor.bg. 

 

https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-03-23/kitay-izleze-s-otgovor-na-amerikanskite-mita
https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-03-23/kitay-izleze-s-otgovor-na-amerikanskite-mita
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Според анализатори за момента действията на Пекин са премерени, но не е 

изключено да предстоят още санкции.  

 

„Отговорът на Китай е учудващо скромен на фона на американските действия, което 

предполага, че може да предстоят още много“ ответни действия, посочва Стивън Роуч, 

бивш директор на Morgan Stanley в Азия. „Като трети най-голям и най-бързо развиващ 

се пазар за износ на САЩ, както и най-голям чуждестранен притежател на държавни 

ценни книжа, Китай има значително повече лостове за въздействие върху САЩ, 

отколкото политиците във Вашингтон искат да признаят“, допълва той. 

 

В четвъртък американският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че нарежда 

въвеждането на мита върху китайски вносни стоки за 50 млрд. долара като 

компенсация за предполагаема злоупотреба с интелектуална собственост в каквато 

Вашингтон обвинява Пекин. 

 

Часове по-късно в петък китайските власти обявиха, че също ще въведат мита върху 

американско свинско месо, рециклиран алуминий, стоманени тръби, плодове и 

вино, става ясно от изявление на министерството на търговията в Поднебесната 

империя. 

 

Китай също така ще предприеме правни действия срещу САЩ пред Световната 

търговска организация (СТО) във връзка с митата върху вноса на стомана и алуминий, 

се посочва още в позицията, която призовава за диалог за решаване на спора. 

 

В същото време обаче страната все още не е отговорила на готвените санкции за 

нарушаване на интелектуалната собственост, което означава, че ограничените 

ответни мерки може да са само началото на китайските действия. 

 

САЩ ще наложат мита в размер на 25% върху определени китайски продукти, за да 

се компенсират вредите, нанесени на американската икономика от политиките на 

Китай, стана ясно по-рано от съобщение от службата на американския търговски 

представител. Санкционираните продукти са в сферите на космическите, 

информационните и комуникационните технологии и машиностроенето. От текстът 

става ясно, че конкретният списък ще бъде обявен през следващите няколко дни. 

 

Към момента все още не е започнато събиране на мита между двете страни, тъй като 

мерките както в Китай, така и в САЩ, са обект на допълнителни преговори и публични 

консултации. Ако двете страни не успеят да постигнат споразумение за търговията със 

стомана и алуминий след 31 март, Пекин може да започне събирането на налози от 

15% върху вносни стоки за 977 млн. долара, включително плодове, ядки, вино, алкохол 

и стоманени тръби. След това страната може да наложи налози от 25% за други стоки 

на стойност 2 млрд. долара, сред които свинско месо и алуминий. 

 

Източник:  Монитор 

 

Заглавие: Цветя срещу предадени отпадъци раздава общината в Пазарджик  
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Линк:  http://www.monitor.bg/a/view/13223-%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-

%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA 

 

 
 

Текст: Цветя, декоративни храсти и фиданки срещу предадени отпадъци ще могат да 

получат жители на Пазарджик и околните села, като нетрадиционната смяна ще бъде 

в събота. Кампанията „ Цветя срещу смет“ се организира за четвърта поредна година 

от местната община и е под надслов „ По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“. От 

кметската администрация съобщиха, че на 6 възлови места в областния град ще 

бъдат обособени пунктове за предаване на отпадъци-излезли от употреба 

електрически уреди, пластмасови и стъклени отпадъци, хартия, батерии, акумулатори 

дори и други непотребни вещи. За тазгодишната инициатива общината в Пазарджик 

е осигурила над 4500 броя цветя, фиданки и декоративни храсти, които ще получат 

най-бързите и ранобудни граждани. 

 

Източник: Karlovo.tv 

 

Заглавие: В Карлово започна почистване на нерегламентираните сметища 

 

Линк: http://www.karlovo.tv/novina.php?id=63619 

 

 
 

Текст: Започна поетапно и регулярно почистване на нерегламентираните сметища в 

община Карлово. Днес, за пореден път, беше изчистено нерегламентираното 

сметище, намиращо се до бившия комбинат „Домостроител“. Натрупаните 

отпадъци от всякакво естество, бяха изринати с багер и извозени до общинското депо 

за твърди битови отпадъци.  

 

Община Карлово отново призовава гражданите да бъдат по-отговорни към природата 

и населеното място, в което живеят и да не изхвърлят битов и строителен отпадък 

нерегламентирано. 

 

Източник: БТА 

 

http://www.karlovo.tv/novina.php?id=63619
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Заглавие: В Сливен и утре ще работи мобилен пункт за опасни отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1771402 

 

 
 

Текст: В Сливен и утре ще работи мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от 

домакинствата и последващото им третиране. Това съобщиха от общинския отдел 

"Екология". 

Пунктът ще е отворен от 10.00 до 16.00 ч. в кв. "Българка", на паркинг, западно от 

хипермаркет. 

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са живак и живакосъдържащи 

уреди - живачни термометри и ампули, прекъсвачи, лакове и бояджийски материали, 

домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, негодни 

препарати за растителна защита - пестициди, фармацевтични продукти - лекарства 

с изтекъл срок на годност, припомнят от общинския отдел. 

 

 

 

 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1771402

