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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Приети са методологии и критерии за подаване на проекти по три нови 

процедури по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-metodologii-i-kriterii-za-podavane-

na-proekti-po-tri-novi-proceduri-po-opos/ 
 

 
 

Текст: Методологии и критерии за подаване на проекти за три нови процедури по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 в секторите „Отпадъци“ и  „Натура 

2000 и биоразнообразие“ бяха одобрени на тринадесетото заседание на Комитета 

за наблюдение на програмата, което се проведе вчера в София. 

 

„Преди две години имаше риск от загуба на средства по оперативната програма, но 

към днешна дата благодарение на упорит съвместен труд на екипа на ОПОС той 

беше избегнат“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той 

акцентира върху обявяването на нова процедура за изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците. „Това е нова посока на развитие 

на икономиката към превръщането на отпадъка в суровина с добавена стойност. 

Целта е да имаме по-ефективна икономика, с повече приходи за гражданите и за 

бюджета”, посочи министърът. Според него демонстрационните проекти ще 

послужат за основа за осигуряването на по-големи инвестиции в този сектор, за който 

ще се търси финансиране и в следващия програмен период. 

 

Основната цел на процедурата за изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението на отпадъците е преходът към кръгова икономика и 

формиране на общество с нулеви отпадъци. Бенефициенти са юридически лица със 

стопанска и с нестопанска цел и общини. Максималният общ бюджет е близо 9,8 

млн. лв. 

 

Фокусът на заседанието на комитета беше върху приоритетна ос 3 на ОПОС „Натура 

2000 и биоразнообразие“. „Биоразнообразието е природният капитал на една страна 

и е наш ангажимент да продължим да оптимизираме пълното и ефективно 

използване на ресурсите, предоставени с европейско финансиране“, заяви Аурелио 

Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската 

комисия. 

 

Комитетът за наблюдение одобри методология и критерии по процедурата „Мерки за 

подобряване на природозащитното състояние на видове птици“. Тя ще бъде обявена 

през второто тримесечие на 2019 г. Допустими бенефициенти са структурите на 

Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието, 

храните и горите, отговорни за изпълнението на политиките в областта на „Натура 

2000“, както и юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институти. 

https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-metodologii-i-kriterii-za-podavane-na-proekti-po-tri-novi-proceduri-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-metodologii-i-kriterii-za-podavane-na-proekti-po-tri-novi-proceduri-po-opos/
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Също така бяха утвърдени методологията и критериите за подбор на проектни 

предложения по процедурата за оценка при „Изготвяне/актуализиране планове за 

действие за видове“, която е планирана за обявяване през четвъртото тримесечие на 

2019 г. Целта на дейностите е да се подпомогне идентифицирането на 

възстановителни, поддържащи и други консервационни дейности за целевите видове 

от мрежата „Натура 2000“ за период от 10 години.  

 

На Комитета за наблюдение бяха представени също методология и критерии за 

оценка по процедурите „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 

България“ и „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“, както и 

Стратегическия план за изпълнение на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 

биоразнообразие“. 

 

Към момента по приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 5 

процедури за 38% от бюджета на оста. Изпълняват се 17 договора и е приключен 

проекта за управленски подход за "Натура 2000". 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Увеличава се капацитетът на депото за отпадъци "Братово-Запад" 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/uvelichava-se-kapacitetyt-na-depoto-za-

otpadyci-bratovo-zapad-news_728556.html 
 

 
 

Текст: Регионално депо за отпадъци "Братово-Запад" ще бъде разширено. Тогава 

стана ясно на проведеното общото събрание на Сдружението на общините. За 

Actualno.com инж.Стефан Калчев, който е директор на ОП "Чистота Еко" сподели, че е 

доволен от взетото решение: “Даден е старт на процедурата за разширение на 

депото. Следва техническото задание, пускането на обществената поръчка за 

изпълнител – проектиране и изпълнение на клетките.Техническото задание беше 

представено на членовете на общото събрание, предстои неговото дооформяне, за 

да се започне процесът на изграждане.“ 

 

На този етап ще бъде изградена една нова клетка за отпадъци, но ще бъдат 

проектирани две. Сега клетката е една и събира 400 хиляди тона смет, като 

запълването и става за около пет години. Минали са три години и тя е препълнена. Това 

се дължи на факта, че боклукът не се събира разделно. При разделното 

сметосъбиране, една клетка може да работи до 10 години. Проблемът е 

изключително важен, защото в депото се събира сметта на девет общини – Бургас, 

Средец, Камено, Руен, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Несебър и Поморие. Клетките 

за отпадъци, вече почти са запълнени и изграждането на нова клетка ще помогне 

много за опазване на екологията в района. Пречиствателната станция към Регионално 

https://www.actualno.com/burgas/uvelichava-se-kapacitetyt-na-depoto-za-otpadyci-bratovo-zapad-news_728556.html
https://www.actualno.com/burgas/uvelichava-se-kapacitetyt-na-depoto-za-otpadyci-bratovo-zapad-news_728556.html
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депо за отпадъци "Братово-Запад", също трябва да бъде разширена, за да може да 

приема разширения капацитет на сметището. 

 

Източник: News.bg 
 

Заглавие: Coca-Cola за първи път разкри, че произвежда по 3 млн. тона пластмасови 

опаковки на година 

 

Линк: https://news.bg/world/coca-cola-za-parvi-pat-razkri-che-proizvezhda-po-3-mln-

tona-plastmasovi-opakovki-na-godina.html 
 

 
 

Текст: Кока-кола (Coca-Cola) за първи път разкри, че произвежда по 3 милиона тона 

пластмасови опаковки на година, което се равнява на 200 000 бутилки на минута, 

пише "Гардиън". 

 

Данните са част от доклад на фондация "Елън Маккартър", специализирана в 

познанията за рециклиране, в който се призовава другите световни компании да 

престанат да пазят в тайна пластмасовия си отпечатък. Фондацията притиска 

големите компании и правителства да положат повече усилия срещу замърсяването 

с пластмасови отпадъци. 

 

Цифрите, които компанията отказваше да разкрие в миналото, показват количеството 

пластмасови опаковки, произведени от Coca-Cola през 2017 г. Компанията не 

съобщава мащаба на производството си на бутилки, но когато пластмасовият 

отпечатък на Coca-Cola се приведе в пластмасови бутилки от 500 милилитра, възлиза 

на около 108 милиарда бутилки на година - повече от 1/5 от произвежданите 500 

милиарда пластмасови бутилки в света на година. 

 

Coca-Cola е една от 31 компании, включително Mars, Nestlé и Danone, които са 

разкрили колко пластмасови опаковки са създали като част от искането на фондация 

"Елън Маккартър" за прозрачност. Общо тези компании произвеждат по 8 милиона 

тона пластмасови опаковки на година. 

 

Но мнозинството от 150 компании, които са се подписали под инициирания от 

фондацията световен ангажимент за намаляване на пластмасовите отпадъци, все 

още отказват публично да разкрият данните за производството си на пластмасови 

опаковки. Сред тях са Pepsi Co, H&M, L'Oréal, Walmart, Marks & Spencer и Burberry. 

 

В публикувания днес доклад от фондацията отбелязват, че данните са публикувани за 

първи път като част от ново ниво на прозрачност относно използваната пластмаса. 

Решението на повече от 30 компании публично да разкрият годишното количество 

използвана пластмаса в доклада е важна стъпка към по-голяма прозрачност, 

подчертават от фондацията. 

https://news.bg/world/coca-cola-za-parvi-pat-razkri-che-proizvezhda-po-3-mln-tona-plastmasovi-opakovki-na-godina.html
https://news.bg/world/coca-cola-za-parvi-pat-razkri-che-proizvezhda-po-3-mln-tona-plastmasovi-opakovki-na-godina.html
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Nestlé разкри, че използва 1,7 милиона тона пластмасови опаковки на година; Unilever 

- 610 000 тона и Danone - 750 000 тона. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Започва разделно събиране на отпадъци в пазарджишките училища 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1974339 
 

 
 

Текст: Кампания под наслов "Рециклиращо предизвикателство" започна в 

пазарджишките училища, съобщи кметът Тодор Попов. Инициативата е на компания 

за оползотворяване на отпадъци и се реализира с подкрепата на Община Пазарджик.  

Целта е да се провокира обществена дискусия по проблемите на разделното 

сметосъбиране, а също и да създаде у децата и учениците отговорно отношение към 

околната среда и да подпомогне изграждането у тях и у техните семейства на 

устойчиви навици за разделно събиране на битовите отпадъци, каза Попов. 

 

Кампанията ще е под форма на състезание, като първият етап е за училищна 

паралелка, събрала най-много пластмасови опаковки, а вторият - за най-активно 

училище, провело най-много учебни занятия по темата. 

 

Наградите ще бъдат връчени в края на април. Класът, заел първо място, ще получи 500 

лв., 300 лв. - класиралите се втори, и 200 лв. за трето място. За участниците във втория 

етап наградите са 3000 лв. за училището първенец, 2000 лв. за класиралото се на второ 

място училище и 1000 лв. за училището, заело третото място. 

 

Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: Да „изловим” мърлячите и боклуците! 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/528973 
 

 
 

Текст: За тази идея подсеща „INSIDER”, където неотдавна се писа за бързо 

набиращата скорост в световните социални мрежи тенденция - „Ново вирусно 

предизвикателство за „отегчените тийнейджъри“, което вдъхновява хиляди хора да 

грабнат телефоните да снимат, а после и торбите, за да почистват боклука в паркове, 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1974339
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/528973
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градове, села, планини, плажове по целия свят. Защо пък да не последваме този 

толкова положителен очистващ пример?! 

 

У нас също отскоро мнозина публикуват снимки на струпани боклуци, на сгафени 

строежи и прочее нередности, за което вече писахме. Показването на кривиците в 

обществото ни по този начин дава добър резултат в решаването на трупани с години 

проблеми. Един от тях е замърсяването на околната среда с отпадъци, с което 

очевидно почистващите фирми сами не могат да се справят. И няма как 400-500 

чистачи от наетите от общините дружества да сколасат да изринат тоновете боклуци, 

които хиляди хора правят и разхвърлят където им скимне. 

 

Един от драстичните примери у нас е сметището, натрупано от жителите на столичния 

предимно цигански квартал „Факултета”, което се намира досами жп линията София 

– Перник, а това трасе е и за международен транспорт. Целият склон там е затрупан 

с мърсотии, които от БДЖ системно прочистват, но ромите пак трупат. За капак на 

отвратителната и далеч не европейска гледка в европейска София, на върха на този 

склон местните са си сглобили от подръчни материали нужници... 

 

Циганите са си свикнали с тези битови неуредици, които сами си правят. Освен това 

се жалват, че фирмите от чистотата, в които работят предимно хора от тази махала, 

не били идвали да им чистят. Ние, всички останали обаче, които се срамуваме от 

подобни „пейзажи”, е крайно време да предприемем някакви действия. 

 

Ето защо може да ни бъде полезна цитираната по-горе идея от социалните мрежи: 

„Хората споделят снимки на осеяни зони преди и след почистването им като част от 

предизвикателството на вирусния тратраг. Предизвикателството #trashtag датира от 

2015 г., но придоби популярност чрез скорошен пост във Facebook. 

 

Плажове, паркове, природни пътеки и други открити пространства станаха много по-

чисти благодарение на новото предизвикателство. #trashtag включва снимането на 

потънали в мърсотия зони преди и след като бъдат почистени. Потребителят на 

Facebook Byron Román запали тенденцията с вирусна публикация. 

 

"Ето едно ново предизвикателство за всички отегчени тийнейджъри", пише Роман. 

"Направете снимка на област, която се нуждае от почистване или поддръжка и 

снимайте отново, когато вече сте направили нещо по въпроса и публикувайте." 

Оригиналният пост във Facebook, който вече не е достъпен, беше споделен 314 000 

пъти. 

 

Това е повече от просто „отегчени тийнейджъри“, които са свършили някаква дейност. 

Хората по целия свят вече събират боклук от открити пространства в техния район”. 

Според международни статистики всеки жител на Стария континент произвежда по 

близо половин тон боклук годишно. Нашенските замервания сочат, че само в 

столицата годишно се трупат по 300 000 тона отпадъци. 

 

Нормално е съвременният човек да произвежда смет, не е добре обаче да не се  

почиства и извозва в обособените за целта места. Затова няма да е лошо и у нас не 

само младите, а всички дружно да последваме новият популярен хаштаг #Trashtag, за 

да „изловим” и изобличим мърлячите и боклуците. 


