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Източник: Дневник 

 

Заглавие: След седем години под 10% от отпадъците ще се депонират в Европа 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/22/3183354_do_sedem_godini_nad_polovin

ata_ot_otpaducite_v_evropa/ 

 

 
 

Текст: Над половината от всички битови отпадъци (или 55%) трябва да бъдат 

рециклирани до 2025 г., като този процент ще скочи на 60% след още пет години (до 

2030 г.) и ще достигне до 65% през 2035 г. Отново тогава само 10% или по-малко от 

битовите отпадъци могат да бъдат депонирани на сметища. Разделното събиране на 

биологичните отпадъци ще стане задължително до 2035 г. 

 

Това са част от целите за рециклиране на битовите отпадъци и намаляване на 

количеството депонирани отпадъци, които одобриха държавите - членки на 

Европейския съюз, днес. Този набор от амбициозни мерки, които подготвят за 

бъдещето законодателството на ЕС в областта на отпадъците, са част от по-общата 

политика на ЕС в областта на кръговата икономика. 

 

Новите правила, които се основават на предложения на комисията в рамките на 

пакета за кръговата икономика, представени през декември 2015 г., ще спомогнат да 

се предотврати възникването на отпадъци, а когато това не е възможно — да се 

увеличи значително рециклирането на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки.  

 

Целта е с рециклиране да се премахне постепенно депонирането на отпадъци и да 

се насърчи използването на икономически инструменти като схемите за разширена 

отговорност на производителя.  

 

Новото законодателство укрепва йерархията на отпадъците, т.е. то изисква от 

държавите членки да предприемат специални мерки, осигуряващи приоритета на  

 

превенцията, повторната употреба и рециклирането пред депонирането и изгарянето 

на отпадъци, като по този начин превръща кръговата икономика в реалност. 

 

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену 

Вела определи окончателното одобрение от съвета на новите правила като "важен 

момент за кръговата икономика в Европа". "Новите цели за рециклиране и 

депониране очертават надежден и амбициозен маршрут към по-добро управление 

на отпадъците в Европа. Нашата основна задача сега е да гарантираме, че 

обещанията, залегнали в настоящия пакет за отпадъците, се изпълняват действително. 

Комисията ще направи всичко, което е по силите ѝ, за да може новото 

законодателство да даде действителни резултати", коментира Вела. 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/22/3183354_do_sedem_godini_nad_polovinata_ot_otpaducite_v_evropa/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/22/3183354_do_sedem_godini_nad_polovinata_ot_otpaducite_v_evropa/
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Разделно събиране 

 

Нови правила за разделно събиране, основаващи се на съществуващото задължение 

за разделно събиране за хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса, ще повишат 

качеството на вторичните суровини и тяхното използване - опасните битови отпадъци 

ще трябва да се събират разделно от 2022 г., биологичните отпадъци от 2023 г., а 

текстилните от 2025 г. 

 

Постепенно премахване на депонирането на отпадъци 

 

Депонирането на отпадъци няма смисъл в условията на кръгова икономика и може 

да доведе до замърсяване на водата, почвата и въздуха. До 2035 г. количеството на 

депонираните битови отпадъци трябва да бъде намалено до 10 % или по-малко от 

общото количество възникнали битови отпадъци. 

 

Стимули 

 

Новото законодателство предвижда засилено използване на ефективни 

икономически инструменти и други мерки в подкрепа на йерархията на отпадъците. 

В този преход важна роля се отрежда на производителите, които трябва да поемат 

отговорността за своите продукти, когато последните се превърнат в отпадъци. 

 

Новите изисквания по отношение на схемите за разширена отговорност на 

производителя ще доведат до подобряване на тяхното функциониране и управление. 

В допълнение трябва да бъдат установени задължителни схеми за разширена 

отговорност на производителя за всички опаковки от 2024 г. 

 

Превенция 

 

Новото законодателство ще постави особен акцент върху предотвратяването на 

възникването на отпадъци и ще въведе важни цели за хранителните отпадъци в ЕС и за 

спирането на замърсяването на морските басейни, за да се подпомогне постигането 

на целите на ООН за устойчиво развитие в тези области. 
 

Източник: E-burgas.bg 

 

Заглавие: Община Бургас продава 275 тона отпадъци на търг 

Линк: http://e-burgas.com/post/obshtina-burgas-prodava-275-tona-otpadaci-na-targ-

4212 

 

 
 

Текст: Община Бургас е обявила процедура за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за продажба на сепарирани отпадъци,, продукт от дейността на ОП 

http://e-burgas.com/post/obshtina-burgas-prodava-275-tona-otpadaci-na-targ-4212
http://e-burgas.com/post/obshtina-burgas-prodava-275-tona-otpadaci-na-targ-4212
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"Чистота еко".  Става дума предимно за различни видове пластмаса, стъкло и хартия, 

които са отделени на поточната линия на регионалното депо край село Братово. 

 

Общата начална тръжна цена на всичките 275 тона отпадъци е 45 хил. лв. без ДДС. 

Стъпките за наддаване са с по 5% от цената на всеки отделен отпадък. Най-голямо 

количество е картонът, който представлява цели 150 тона от общото количество. Той 

обаче е замръсен, тъй като преди това е бил смесен с битовия отпадък и наддаването 

за него ще започне от 7500 лв. Далеч по ценна е пластмасата, която която е раздлена 

на прозрачни, зелени и кафяви бутилки. Само от прозрачните общината ще спечели 

около 12 хил. лв. срещу 30 тона.  

 

Търгът да се проведе на 07 юниг от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП "Чистота еко" 

в Регионално депо "Братово - Запад". 

 

Източник: Ма  

 

Заглавие: Фандъкова защитава инсталацията за горене на отпадъци в София 

 

Линк: https://news.bg/regions/fandakova-zashtitava-instalatsiyata-za-gorene-na-

otpadatsi-v-sofiya.html 

 

 
 

Текст: Изнасят се неверни данни по отношение на инсталацията за горене на битови 

отпадъци в София. Това заяви пред БНТ столичният кмет Йорданка Фандъкова. 

 

По думите на кметицата инсталацията за горене на отпадъци е подкрепена от 

Европейската комисия още през 2012 година. Проектът се разработвал няколко 

години, като по него работила една от най-големите компании в тази сфера. 

 

Фандъкова подчерта, че грижата за околната среда е изключителна грижа на 

Столичната община. 

 

Според Фандъкова във Виена има 4 подобни инсталации.  

В центъра на града също имало такава инсталация за горене на отпадъци, която даже 

била туристическа атракция. 

 

Столичният кмет обясни и че в завода край село Яна се отделя всичко, което може да 

се отдели. В момента там се депонирали 16% от отпадъците, при положение, че преди 

няколко години се депонирали 100% от отпадъците. 

 

Фандъкова коментира и предвидените ремонти и инвестиции в София за тази година. 

По думите ѝ абсолютен приоритет на СО сега са инвестициите в образованието, 

училищата и детските градини. И резултатите били показателни - въпросът с нуждата 

https://news.bg/regions/fandakova-zashtitava-instalatsiyata-za-gorene-na-otpadatsi-v-sofiya.html
https://news.bg/regions/fandakova-zashtitava-instalatsiyata-za-gorene-na-otpadatsi-v-sofiya.html
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от строеж на нови детски градини е поставен и в София в момента се изграждали 92 

нови сгради. "Увеличихме местата с над 16 000", допълни Фандъкова. 

 

Тази година ще бъдат готови още три нови детски градини. 

 

В предучилищното образование достигнахме обхват на 98% от децата. В много 

райони има свободни места, затова сега се съсредоточаваме в отделни райони, в 

които няма училища и детски градини, заяви още кметицата. 

 

В навечерието на 24 май Фандъкова посочи и че предстои тази година 17 училища и 

детски градини да бъдат модернизирани. 

 

В тази връзка столичният кмет коментира и спора с въпроса от матурата по БЕЛ, която 

се проведе на 21 май. Фандъкова е на мнение, че въпросите трябва да бъдат 

еднозначни, така че учениците да не се подвеждат. 

 

Относно ареста на кметицата на столичния район "Младост" Десислава Иванчева и 

ситуацията в района като цяло Фандъкова коментира, че екипът на Иванчева трябва 

да успокои ситуацията там. Надявам се, кметът на района да се мобилизира и да 

реши проблемите там, допълни Фандъкова. 

 

Тя подчерта и че към момента Иванчева е в отпуск, но тази ситуация не може да 

продължава, защото се отразява върху работата на общината и администрацията в 

"Младост". 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Изграждат инсталация за отпадъци за 9.7 млн. лв. в Доспат 

 

Линк: https://www.marica.bg/izgrazhdat-instalaciq-za-otpadyci-za-9-7-mln-lv-v-dospat-

Article-129406.html 

 

 
Текст: Кметовете на общините Борино, Доспат, Девин, Сатовча и Сърница подписаха 

договор за изграждане на инсталация за отпадъци на регионалното депо в община 

Доспат по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

Договора е за изграждане на инсталация за компостиране и за предварително 

третиране на боклука. 

 

Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване 

на допълнителен капацитет за предварително третиране. Компостиращата 

инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2150 тона годишно. 

Съоръжението ще преработва 6400 тона смесено събрани битови отпадъци годишно. 

https://www.marica.bg/izgrazhdat-instalaciq-za-otpadyci-za-9-7-mln-lv-v-dospat-Article-129406.html
https://www.marica.bg/izgrazhdat-instalaciq-za-otpadyci-za-9-7-mln-lv-v-dospat-Article-129406.html
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Двете инсталации ще обслужват над 40 000 жители на територията на петте родопски 

общини. 

 

Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв.Срокът за изпълнение на проекта 

е 24 месеца. 

 

Източник: Topnovinite.bg 

 

Заглавие: Цел - бързо УСВОЯВАНЕ 

 

Линк: http://www.yambolnews.net/drugosti/item/29695-tzel-barzo-usvoyavane 

 

 
 

Текст: Компостиращата инсталация, която ще изгражда община Ямбол за около 3 000 

000 лв., няма да преработва всички биоразградими отпадъци, а само зелени и 

дървесни.  

 

Това стана ясно на вчерашната сесия на общински съвет, на която кметът уточни 

намерението си. Това той НЕ направи на предната сесия, на която общинските 

съветници гласувахме за преработка на биоразградимите отпадъци като нещо 

добро и полезно за града. Умишлено или не разминаването е съществено. 

 

Така отпада преработката на хранителните отпадъци, които представляват почти 18 % 

от общото количество образувани отпадъци в Ямбол. Те ще продължават да се хвърлят 

на сметището. Въпреки, че целта на европейският проект е да се преработва 

предварително повече отпадък, за да се намали този, който се изхвърления на депо, 

местното управление е решило така.  

 

Ямбол ще пропусне възможността да има компостираща инсталация за преработка 

на биоразградимите /в т.ч. хранителни/ отпадъци , защото кметът се страхувал, че 

трябва да прави Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който 

може да бъде обжалван. 

 

Това ще е резултатът от желанието на кмета бързо да получи парите и да няма 

евентуално главоболия с екологичните организации. 

Отново ще ни демонстрира УСВОЯВАНЕ.  

И за този случай важи култовата реплика на един колега: „Голямо крадене ще падне!“ 

 

http://www.yambolnews.net/drugosti/item/29695-tzel-barzo-usvoyavane

