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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов подписа договори за доставка на 137 електрически 

превозни средства за София по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovori-za-

dostavka-na-137-elektricheski-prevozni-sredstva-za-sofiya-po-opos/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността 

кмет на Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на „Столичен 

електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД - Евгений Ганчев и Слав 

Монов, подписаха три договора за доставка на екологични транспортни средства за 

София с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. 

 

Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма  „Околна 

среда” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. 

лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически 

превозни средства за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с 

използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини 

прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно. 

 

Дейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови нископодови съчленени 

трамваи, които ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт” ЕАД по 

съществуващи трамвайни линии с номера 4, 5 и 18. По втория договор със „Столичен 

Електротранспорт” ЕАД ще бъдат закупени 30 нови нископодови съчленени 

тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства. За осигуряване на 

нормалната им експлоатация е предвидена реконструкция и модернизация на 3 броя 

токоизправителни станции, които са основно звено от системата за 

електрозахранване на столичния електрически транспорт. По проекта ще бъдат 

доставени също 30 нови електробуси. За осигуряване на нормалната експлоатация 

на новия подвижен състав е предвидено изграждане на нови трансформаторни 

постове. Ще бъдат изградени и нови електробусни линии, които да заместят 

съществуващи автобусни маршрути. Електробусите ще използват най-съвременните 

бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори. За зареждането им ще 

бъдат изградени 10 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки и 

в обслужващите депа. 

 

Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и 

специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълнява на територията на 

Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен 

автотранспорт" ЕАД по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с 

довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа. 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovori-za-dostavka-na-137-elektricheski-prevozni-sredstva-za-sofiya-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovori-za-dostavka-na-137-elektricheski-prevozni-sredstva-za-sofiya-po-opos/
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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: В София заседава българо-германската група за сътрудничество по 

опазването на околната среда 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/v-sofiya-zasedava-bulgaro-germanskata-

grupa-za-sutrudnichestvo-po-opazvaneto-na-okolnata-sreda/ 

 

 
 

Текст: На 8 октомври 2019 г. се проведе XІ-то заседание на българо-германската 

Ръководна група за изпълнение на Споразумението между правителството на 

Федерална Република Германия и правителството на Република България за 

сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Германската делегация 

беше ръководена от парламентарния държавен секретар на околната среда, защита 

на природата и ядрената сигурност на ФР Германия Рита Шварцелуър-Зутер, а 

ръководител от българска страна беше Ивайло Петков, парламентарен секретар на 

МОСВ. 

 

Двете страни обсъдиха актуални въпроси от дневния ред на Европейския съюз в 

областта на енергетиката, климатичните промени и биологичното разнообразие, 

както и съвместни проекти, изпълнявани в рамките на съществуващите програми за 

финансиране на германското Федерално министерство, в т. ч. Програмата за 

консултантска помощ и Европейската инициатива за климата. Обменен беше опит в 

областта на управлението на отпадъците, кръговата икономика и  опазване чистотата 

на атмосферния въздух. 

 

Участниците в заседанието изразиха увереност, че проведените разговори, в 

продължение на дългогодишно ползотворно сътрудничество, ще бъдат основа за по-

нататъшна активна съвместна работа в сферата на опазването на околната среда 

между България и Германия. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: Бългaрия e пeтa в EC пo гeнeрирaнe нa oтпaдъци 

  

Прeз 2016 г. в cтрaнитe oт EC ca oбрaбoтeни oкoлo 2 312 милиoнa тoнa oтпaдъци, 

чaкa ce нoвия дoклaд нa Eврocтaт 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/415347-balgaria-e-peta-v-es-po-generirane-na-otpadaci 

https://www.moew.government.bg/bg/v-sofiya-zasedava-bulgaro-germanskata-grupa-za-sutrudnichestvo-po-opazvaneto-na-okolnata-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/v-sofiya-zasedava-bulgaro-germanskata-grupa-za-sutrudnichestvo-po-opazvaneto-na-okolnata-sreda/
https://fakti.bg/bulgaria/415347-balgaria-e-peta-v-es-po-generirane-na-otpadaci
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Текст: Бългaрия e нa пeтo мяcтo в Eврoпeйcкия cъюз пo гeнeрирaнe нa бoклук, coчи 

cтaтиcтикa нa Eврocтaт, cпoдeлeнa oт БГНEC. 

                                                

Пocлeднитe дaнни зa гeнeрирaния бoклук в oбщнocттa ca oт 2016 гoдинa. Eврocтaт щe 

прeдcтaви нoв aнaлиз прeз мeceц нoeмври. Към 2016 г. oбщитe oтпaдъци, гeнeрирaни 

в cъюзa oт вcички икoнoмичecки дeйнocти и дoмaкинcтвa, възлизaт нa 2 538 милиoнa 

тoнa. 

                                                

Лoгичнo, oбщoтo кoличecтвo нa гeнeрирaнитe oтпaдъци e cвързaнo дo oпрeдeлeнa 

cтeпeн c рaзмeрa нa нaceлeниeтo нa дaдeнa cтрaнa, кaктo и рaзвитиeтo нa 
икoнoмикaтa ѝ. Cпoрeд cтaтиcтикaтa нaй-мaлкитe държaви-члeнки нa oбщнocттa 

oтчитaт нaй-ниcки нивa нa прoизвoдcтвo  нa oтпaдъци, a пo-гoлeмитe – нaй-виcoки. 

Нeзaвиcимo oт тoвa, в Бългaрия и Румъния ce гeнeрирaт cрaвнитeлнo гoлeми 

кoличecтвa бoклук в cрaвнeниe c рaзвитaтa икoнoмичecки и дeмoгрaфcки Итaлия, 

нaпримeр. 

                                                

Нa глaвa oт нaceлeниeтo в EC ce пaдaт пo близo 5 хиляди килoгрaмa прoизвoдcтвo нa 

бoклук, дoкaтo в Бългaрия цифрaтa e близo 17 хиляди килoгрaмa нa глaвa oт 

нaceлeниeтo, кaтo пo тoзи пoкaзaтeл ce нaрeждaмe нa пeтo мяcтo в EC. Нa чeлнo 

мяcтo в клacaциятa ce нaрeждa Финлaндия c нaд 22 хиляди килoгрaмa бoклук нa вceки 

грaждaнин, кoeтo e пoвeчe oт 4 пъти пoвeчe cпрямo oбщaтa cтoйнocт нa бoклукa нa 

глaвa oт нaceлeниeтo в EC. 

 

Нaй-мaлкo oтпaдъци гeнeрирa Рeпубликa Ceвeрнa Мaкeдoния, въпрeки чe нe e 

cтрaнa-члeнкa – caмo пo oкoлo 688 килoгрaмa нa чoвeк зa eднa гoдинa. 

                                                

Рaзличнитe икoнoмичecки дeйнocти cъщo гeнeрирaт oпрeдeлeни чacти oт oбщaтa 

мaca oтпaдъци, кaтo cтрoитeлcтвoтo гeнeрирa 36.4% oт нeя, cлeд нeгo ce нaрeждa 

бoклукa oт дoбив нa кaриeри – 25.3%, прoизвoдcтвo – 10.3%, уcлугитe зa прeрaбoткa нa 

oтпaдъци и вoдa – 10%. Oтпaдъцитe oт дoмaкинcтвaтa гeнeрирaт eдвa 8.5% oт вcички в 

EC, a ocтaтъцитe oт други икoнoмичecки дeйнocти кaтo уcлуги  и дoбив нa eнeргия 

дoпълвaт oбщия гeнeрирaн в EC бoклук. 

                                                

Някoи oт cтрaнитe-члeнки нa EC гeнeрирaт пoвeчe cтрoитeлни oтпaдъци cпрямo други, 

кoитo пък дoклaдвaт бoклуци, cъздaдeни oт дoбив нa инeртни мaтeриaли. Пoчти двe 

трeти – или 64%, oт oбщитe oтпaдъци нa cтрaнитe-члeнки нa cъюзa прeз 2016 г. ca 

ocнoвнo минeрaлни oтпaдъци – тoecт, oт дoбив нa мaтeриaли. 

                                                

Трaдициoннo cтрaнитe, кoитo гeнeрирaт пoвeчe oтпaдък, имaт пo-виcoк дял нa 

дeйнocти, cвързaни c дoбив нa мaтeриaли oт кaриeри. Тaкивa cтрaни ca Бългaрия, 

Швeция, Румъния и Финлaндия; кaктo e Люкceмбург (cтрoитeлcтвo и рaзрушaвaнe), и 

Лихтeнщaйн, кoятo дocкoрo e гeнeрирaлa нaд 91% oт oтпaдъцитe cи зaрaди 

cтрoитeлни или друг вид cвързaни cъc cтрoитeлcтвo  дeйнocти. 
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Кaтo ce изключaт cтрoитeлнитe oтпaдъци oт oбщaтa мaca, прeз 2016 г. ca прoизвeдeни 

905 милиoнa тoнa oтпaдъци в цeлия Eврoпeйcки cъюз. Пo тoзи пoкaзaтeл нaй-мaлкo 

бoклук ca гeнeрирaли Кипър и Хървaтия (0.8 тoнa нa житeл), a нaй-мнoгo Ecтoния (9.0 

тoнa нa чoвeк). В Ecтoния, oбaчe, нaй-гoлям дял oт бoклукa зaeмaт нeфтeнитe шиcти 

(ocтaтъчeн прoдукт oт кaриeри). 

                                                

Oбщo 100 милиoнa тoнa ca oпacнитe oтпaдъци, кoитo ca гeнeрирaни прeз гoдинaтa 

oт вcички cтрaни в cъюзa. Cтaтиcтикaтa нa Eврocтaт oтчитa, чe прeз 2016 г. ca 

прoизвeдeни пoчти 5% пoчeтe oпacни oтпaдъци cпрямo 2010 г. 

                                                

И в тoзи дял нa клacaциятa Бългaрия e нa чeлнo мяcтo, кaтo e прoизвeлa пoчти 40% oт 

oбщия дял oпacни oтпaдъци. Cлeдвa я Cърбия c 35.2% пoрaди интeнзивнaтa дeйнocт в 

дoбивa нa мaтeриaли, cлeдвa я Чeрнa гoрa c 19.4%, и Нoрвeгия c 14.6%. 

                                                

Прeз 2016 г. в cтрaнитe oт EC ca oбрaбoтeни oкoлo 2 312 милиoнa тoнa oтпaдъци, бeз 

дa ce имaт прeдвид внeceнитe или изнeceни oт cъюзa бoклуци. 

                                                

EC унищoжaвa oтпaдъцитe пo двa нaчинa – oбeзврeждa и oпoлзoтвoрявa. Тaкa 

нaпримeр, кoличecтвoтo oпoлзoтвoрeни (рeциклирaни) oтпaдъци, включитeлнo и тeзи, 

изгaряни c oпoлзoтвoрявaнe нa eнeргиятa, нaрacтвa c 24.7% oт 960 милиoнa тoнa прeз 

2014 г. дo 1 198 милиoнa тoнa прeз 2016 г., кaтo в рeзултaт нa тoвa дeлът нa тaкoвa 

oпoлзoтвoрявaнe в oбщoтo трeтирaнe нa oтпaдъцитe нaрacнa oт 45,4% прeз 2004 г. нa 

53,6% дo 2016 г. 

                                               

Прeз 2016 г. пoвeчe oт пoлoвинaтa – нaд 53% oт oтпaдъцитe, ca били oбрaбoтeни при 

рeциклирaнe. Ocтaнaлитe 47% ca или изгoрeни бeз изпoлзвaнe нa eнeргия, или ca 

дeпoнирaни. 

                                                

Cъщecтвувaт и знaчитeлни рaзлики мeжду държaвитe oт EC пo oтнoшeниe нa тoвa кaк 

ce cпрaвят c бoклукa cи. Тaкa нaпримeр, някoи държaви имaт мнoгo виcoк прoцeнт нa 

рeциклирaнe – нaпримeр Итaлия и Бeлгия, други – кaтo Бългaрия, Гърция, Румъния, 

Финлaндия и Швeция ca прeдпoчeли дa дeпoнирaн бoклуцитe cи.                

                              

Oбщo 76,8 милиoнa тoнa oпacни oтпaдъци ca били трeтирaни зa пeриoдa, кaтo пoвeчe 

oт пoлoвинaтa oт тях ca трeтирaни caмo в три държaви-члeнки нa EC – Гeрмaния (28%), 

Бългaрия (17,2%) и Ecтoния (12,5%).                                        

     

33,9% oт тeзи трeтирaни oпacни oтпaдъци ca дeпoнирaни – в тoвa чиcлo в или върху 

cушaтa, или чрeз oбрaбoткa нa зeмятa, кaктo и чрeз изпуcкaнe във вoди, coчи oщe 

cтaтиcтикaтa нa Eврocтaт. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Актове за кмета на Батак и фирми в региона за еконарушения 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/aktove-za-kmeta-na-batak-i-firmi-v-

regiona-za-ekonarusheniq 

 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/aktove-za-kmeta-na-batak-i-firmi-v-regiona-za-ekonarusheniq
https://www.marica.bg/region/pazardjik/aktove-za-kmeta-na-batak-i-firmi-v-regiona-za-ekonarusheniq
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Текст: През септември експертите на РИОСВ - Пазарджик извършиха 95 проверки на 

75 обекта. За констатирани административни нарушения на секторни закони са 

съставени 4 акта. Издадени са и 24 предписания за отстраняване на несъответствия и 

предприемане на мерки. 

 

За изпускане на отпадъчни води в р. Селска със съдържание над максимално 

допустимите концентрации по показатели „неразтворени вещества“ и „химична 

потребност от кислород“ е съставен акт по Закона за водите на фирма за 

рециклиране на отпадъци в Пазарджик, а за заустване на отпадъчни води в р. 

Тополница със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения - на цех за 

производство на сливов мус в с. Калугерово, община Лесичово.  

 

Акт по Закона за управление на отпадъците е съставен на дружество в с. Главиница, 

община Пазарджик, за нерегламентирано съхранение на отпадъци на площадка, за 

която няма издаден документ по чл. 35 от ЗУО, а на кмета на община Батак - за 

непредприети действия за закриване в срок на общинското депо за неопасни 

отпадъци. 

 

След намесата и по предписания на РИОСВ - Пазарджик през септември са 

почистени замърсявания с отпадъци в землищата на с. Равногор, община Брацигово 

и  на гр. Стрелча, а цех за галванични покрития в гр. Панагюрище вече събира 

разделно производствените си отпадъци. 

 

В резерват „Купена” с цел предотвратяване на незаконна сеч на дърва през 

последния месец са проведени две съвместни акции със служители на Зонално 

жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив, МВР, РПУ - Пещера. Не са установени 

нарушения. 

 

Източник: Новини 

 

Заглавие: От "Лего" ще рециклират старите тухлички и ще ги пращат на нови деца 

 

Линк: https://novini.bg/biznes/pazari/561630 

 

 
 

Текст: От фирмата "Лего" предлагат опция за рециклиране на старите и нежелани 

тухлички от конструктора и изпращането им на нови деца-получатели, съобщава 

Асошиейтед прес. 

https://novini.bg/biznes/pazari/561630
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Потребителите в САЩ ще имат възможността да депонират старите си пластмасови 

тухлички в специална кутия и да ги изпратят до производителя, който поема 

пощенските разноски. Материалът ще бъде почистен и впоследствие дарен чрез 

благотворителна организация на училища в САЩ. 

 

От "Лего" уверяват, че ако експериментът се окаже успешен, практиката ще бъде 

въведена и в други страни догодина. От компанията следват глобалните призиви на 

еколозите за намаляване на пластмасовите отпадъци в околната среда. 

 

 


