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Източник: МОСВ 

Заглавие: 6,4 милиона българи са обхванати от системите за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/6-4-miliona-bulgari-sa-obhvanati-ot-

sistemite-za-razdelno-subirane-na-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Близо 6,4 милиона души от 183 общини в България са обхванати от разделното 

събиране на отпадъци. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено 

Димов пред участниците в Икономическия форум „Зелена икономика“, който се 

проведе днес в София. Той отбеляза, че се покачва делът на рециклиране на 

биоотпадъци у нас. Над средното ниво за ЕС са и показателите за рециклирането на 

отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и 

акумулатори. За 2016 г. в България са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци, като 

през последните  две години този обем  нараства  до  32%. По експертни оценки в 

България се рециклират близо 40% от образуваните битови отпадъци от пластмаса, 

което е с близо 10% над средното ниво за ЕС. 

 

„Трябва да  изградим образование, което да учи децата от най-ранна възраст на 

„зелена икономика“,  призова министър Димов. Според него е необходимо да се 

обърне внимание на културата и образованието, защото докато не се промени 

нашето мислене, много трудно ще може да направим устойчиво развитие на 

кръговата икономика. Човечеството живее в перфектната кръгова икономика, каквато 

е природата и в която няма нищо непотребно и излишно, каза още министър Димов. 

Според него нашето мислене също трябва да се промени от линейно към кръгово, 

като се работи за това как отпадъкът да стане стока, която да бъде използвана отново. 

Важно е също да се мисли как преди кръгът да бъде затворен, да бъде забавен. Ако 

успеем да приложим в пълнота цикъла от петте йерархични нива – предотвратяване, 

повторна употреба, рециклиране, инсинериране и накрая депониране, това 

означава, че сме успели да използваме наличните ресурси по по-интелигентен и 

устойчив за околната среда и икономиката начин. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните 

горива от биомаса 

 

https://www.moew.government.bg/bg/6-4-miliona-bulgari-sa-obhvanati-ot-sistemite-za-razdelno-subirane-na-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/6-4-miliona-bulgari-sa-obhvanati-ot-sistemite-za-razdelno-subirane-na-otpaduci/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-

suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-kriteriite-za-ustojchivost-na-biogorivata-

i-technite-goriva-ot-biomasa/ 
 

 
 

Текст: Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 153 от Плана за действие 

за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския 

съюз. 

 

С изменението на Наредбата се въвеждат изисквания за предотвратяване на 

умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за 

производство на биогорива от ново поколение. Определят се правила за изчисляване 

на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването. 

 

Измененията са насочени и към стандартите за създаване на доброволни схеми за 

сертифициране на производство на биогорива и течните горива от биомаса. 

 

Предвидените промени произтичат от Директива (ЕС) 2015/1513 на Съвета от 9 

септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на 

бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. 

 

Новите изисквания ще осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите 

за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Ще допринесат за 

насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта и за постигане на заложените в националното 

законодателство цели в сектора. 

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 04.01.2018 г. на 

следните електронни адреси: 

 

 silvia.bakardzhieva@moew.government.bg;   smisheva@moew.government.bg. 

 

Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Искат затвор за горене на отпадъци  

 
Линк: https://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskat-zatvor-za-gorene-na-

otpadtsi-380278.html 
 

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-kriteriite-za-ustojchivost-na-biogorivata-i-technite-goriva-ot-biomasa/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-kriteriite-za-ustojchivost-na-biogorivata-i-technite-goriva-ot-biomasa/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-kriteriite-za-ustojchivost-na-biogorivata-i-technite-goriva-ot-biomasa/
https://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskat-zatvor-za-gorene-na-otpadtsi-380278.html
https://www.standartnews.com/balgariya-politika/iskat-zatvor-za-gorene-na-otpadtsi-380278.html
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Текст: Затвор за горене на отпадъци, които замърсяват въздуха. Това е една от 

драстичните мерки, които ГЕРБ смяна да внесе като поправки в Наказателния кодекс 

в битката срещу фините прахови частици, съобщи бТВ.  Новината дойде в поредния 

ден, когато гражданските станции за измерване качеството на въздуха в София 

отчетоха превишаване на допустимата норма.  

Според управляващите вариант за по-строги наказания за тези, които замърсяват като 

горят непозволени материали, е затвор от 1 до 5 години. Има и опция за глоба от 5 до 

30 хиляди лева. В Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предстои да бъде 

приет окончателно, се предвижда глоба за кметовете, ако има замърсяване на 

въздуха повече от 35 дни в годината.  

Освен по-строгите наказания, управляващите обмислят и прилагане на обществено 

полезен труд за гражданите, нарушили закона.  

„Тези от нарушителите, които са малоимотни или живеят при по-лоши условия, биха 

могли да бъдат адекватно наказвани, като работят в полза на обществото”, каза 

председателят на правната комисия Данаил Кирилов.  

Опозицията пък мисли за зони със зелени дни, а данъкът от старите коли да отива за 

чист въздух.  

„Това е логиката, защото има европейски принцип – замърсителят плаща”, посочи 

депутатът от БСП Манол Генов.  

Криминализиране на замърсяването на въздуха поиска и столичният кмет Йорданка 

Фандъкова.  

 

Източник: Инвеститор 

 
Заглавие: България изостава с рециклирането на отпадъците  

 

Тепърва делът на преработения отпадък ще расте, зави министър Нено Димов 

 
Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-izostava-s-recikliraneto-

na-otpadycite-273275/ 
 

 
 

Текст: В България се рециклират 32% от битовите отпадъци по данни за 2016 г., докато 

средно в Европейския съюз (ЕС) са преработени 45%. Това коментираха участниците 

в организирания в София форум „Зелена икономика“. 

 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-izostava-s-recikliraneto-na-otpadycite-273275/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-izostava-s-recikliraneto-na-otpadycite-273275/
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През 2016 г. в страната се преработени 917 хил. т битов отпадък, като през следващите 

години количеството нараства, заяви министърът на околната среда Нено Димов. 

Той изтъкна, че специално при пластмасата са преработени 40%, което е над 

средноевропейското ниво. 

 

Министърът допълни, че тепърва делът на преработения отпадък ще расте, тъй като 

оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ финансира изграждането на 

сепариращи и компостиращи инсталации в общините. По думите му към момента 

6,4 млн. души са обхванати от разделното събиране. 

 

Скоро ще видим първите примери за кръгова икономика, коментира министърът. 

Джоана Дрейк, зам.-генерален директор на ГД „Околна среда“ в Европейската 

комисия, отбеляза разликата в данните за България и в данните за ЕС.  

Тя подчерта, че само след 2 години през 2020-та трябва да се преработват 50 на сто от 

отпадъците, а към 2035 г. 65%. Тогава само 10 на сто от отпадъците ще е допустимо да 

се депонират (сега в България това се случва с 64 на сто от боклука – бел. а.). 

 

Да, рециклирането не е на нужното ниво, но трябва да подобрим ситуацията, заяви 

Патрик Дорвил, специалист по управление на отпадъците в ЕИБ. 

Европейската индустрия разчита на внос на суровини и е икономически изгодно да 

се концентрираме върху използването на вторични суровини, посочи той. 

 

Източник: София.бг 

 
Заглавие: Продължават проверките за нерегламентирано изгаряне на отпадъци 

 
Линк: https://www.sofia.bg/web/guest/news/-

/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/3936329 

 

 
 

Текст: Съставени са 4 акта за горене на отпадъци в жилища 

 

Продължават проверките за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и опазване на 

чистотата в автосервизи, цехове за дограма и мебели, за вторични суровини, както и 

на строителни обекти. Проверките се извършват от екипи на Столичен инспекторат. 

Проверяват се и складови помещения с търговска цел. 

 

Днес екипите на инспектората съвместно с общинска полиция извършиха и проверки 

за изгаряне на отпадъци в жилища, общинска собственост, отдадени под наем в 

район „Възраждане“. Съставени са 4 акта, които могат да бъдат на стойност от 100 до 

5000 лв. 

 

През тази седмица над 60 обекта (сервизи и цехове) са проверени като на всички са 

дадени предписания. 

https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/3936329
https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/3936329
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24 строителни обекта са проверени, също са съставени няколко акта за замърсяване 

и липса на плътна строителна ограда в районите „Лозенец“ и „Красна поляна“. 

Продължават и проверките за горене на открито, които се извършват от екипи на 

дирекция „Аварийна помощ и превенция“ съвместно с полицията. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Ученици от Гоце Делчев събраха 3 тона боклук 

 

Линк: https://www.actualno.com/blagoevgrad/uchenici-ot-goce-delchev-sybraha-3-

tona-bokluk-news_710543.html 
 

 
 

Текст: Интересно начинание бе организирано от община Гоце Делчев. Общинската 

администрация се включи в проект за намаляване на отпадъците, като Гоце Делчев е 

единствената общината от югозапада, която участва в проекта. Другите градове-

участници са: София, Панагюрище, Пловдив, Димитровград и Шумен.  

 

За да насърчи разделното събиране, Гоце Делчев включи в проекта ученици от трите 

основни училища в града. Всички участници са от 7 клас и са събрали общо над 3 

тона боклук, който ще бъде използван за повторна употреба: картон, хария, 

пластмаса, опаковки и др. Всички училища ще бъдат наградени съобразно 

количеството събрани отпадъци и вида им. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: 4 акта за горене на отпадъци в общински жилища в София 
 

Линк: https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-v-obshtinski-zhilishta-v-

sofiya.html 

 

 
 

Текст: Проверяващите екипи на Столичния инспекторат са попаднали на отдадени 

под наем общински жилища, наемателите на които горели отпадъци, за да се 

отопляват. 

 

За констатираните нарушения са съставени 4 акта, които могат да бъдат на стойност 

от 100 до 5 000 лева, пишат от пресцентъра на Столична община. 

https://www.actualno.com/blagoevgrad/uchenici-ot-goce-delchev-sybraha-3-tona-bokluk-news_710543.html
https://www.actualno.com/blagoevgrad/uchenici-ot-goce-delchev-sybraha-3-tona-bokluk-news_710543.html
https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-v-obshtinski-zhilishta-v-sofiya.html
https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-v-obshtinski-zhilishta-v-sofiya.html
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Нарушенията са установени съвместно с екип на общинска полиция в квартал 

"Възраждане". 

 

Междувременно продължават проверките за нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци и опазване на чистотата на въздуха в автосервизи, цехове за дограма и 

мебели, за вторични суровини, както и на строителни обекти. Проверяват се и 

складови помещения с търговска цел. 

 

В хода настоящата седмица (от 3 декември, понеделник, до днес, 7 декември, петък) 

екипите на столичния инспекторат са проверили над 60 обекта - сервизи и цехове. 

Спрямо всички са дадени предписания. 

 

Проверени са и 24 строителни обекта. Съставени няколко акта за замърсяване и 

липса на плътна строителна ограда в районите "Лозенец" и "Красна поляна". 

Продължават и проверките за горене на открито, които се извършват съвместно от 

полицията и екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция". 

 

 


