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Източник: Нова 

 
Заглавие: Словакия забранява пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021 

 
Линк:https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%

B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-

%D0%BE%D1%82-2021/ 

 

 
 

Текст: Експертите смятат, че законът ще предизвика бум в използването на 

биоразградими опаковки 

 

Словакия забранява пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021 г., 

присъединявайки се към борбата на Европейския съюз за намаляване на 

замърсяването на морето. Новият закон ще направи незаконна продажбата на 

пластмасови чинийки, чаши, прибори за хранене, бъркалки, сламки и други изделия 

сред подобни артикули. 

 

72 депутати гласуваха в подкрепа на законопроекта за управление на отпадъците, 30 

- против и 32 се въздържаха. „Нашата цел е да мотивираме хората да изхвърлят 

отпадъците и производителите да произвеждат продукти, подлежащи на 

рециклиране“, заяви министърът на околната среда Ласло Солимос пред репортери 

след гласуването. 

 

Експертите по управление на отпадъците смятат, че законът ще предизвика бум в 

използването на биоразградими опаковки. 

 

„Очакваме новият закон да доведе до по-голямо използване на по-устойчиви 

алтернативи от възобновяеми източници - дърво, хартия или биопластика в 

ежедневието", каза Катарина Кретер, говорител на частната компания за 

рециклиране ENVI-PAK , цитирана от АФП и БГНЕС. 

 

По-рано тази година Европейският съюз и Европейският парламент гласуваха за 

забрана до 2021 г. на пластмасови изделия за еднократна употреба като сламки, 

прибори за хранене и др. 

 

https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
https://nova.bg/news/view/2019/11/27/269954/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2021/
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Европейската комисия изчислява, че около 70% от пластмасовите отпадъци затлачват 

световните океани, убивайки редица видове костенурки, тюлени, китове и морски 

птици до риби и миди. 

 

Учените предупреждават, че докато пластмасата бавно се разгражда, 

микрочастиците влизат в хранителните вериги и в крайна сметка се консумират от 

хората, като проучванията показват токсични следи в човешките отпадъци в Европа и 

Азия. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Добра рецепта ли е горенето на отпадъци в столичната "Топлофикация" 

 

Линк: http://bnr.bg/post/101197358/za-i-protiv-izgaraneto-na-otpadaci-v-toplofikacia-

sofia 

 

 
 

Текст: Европейската комисия даде своето одобрение за изграждането на 

инсинератора за горене на отпадъци в София. За изграждането му са отпуснати 94 

милиона евро. Очаква се новата система да бъде изградена изцяло до 2023 година и 

да бъде свързана с топлофикационната мрежа, която ще позволи на "Топлофикация 

- София" да намали разходите си за природен газ. 

 

"Това беше един етап на оценка, който имаше за цел да докаже освен това, че 

проектът е екологосъобразен и че е икономически обоснован да се реализира", 

посочи пред "Хоризонт" Петър Трайков, който оглавявав Дирекция "Управление на 

отпадъците" в Столичната община.  

 

"Решението на Европейската комисия потвърждава първоначалните анализи и 

разчети, че проектът е изгоден и от двете гледни точки - и от екологична, и от 

икономическа. Това, което има като ползи от проекта, показва, че по безспорен начин 

има смисъл да се изпълни един такъв проект и той е в интерес на цялото общество в 

София, а също така и на страната", коментира той. 

 

Ще се намалят емисиите фини прахови частици 

 

Проектът обслужва интереса на цяла София, на абонатите на "Топлофикация - 

София", води до намаляване на емисиите на фини прахови части и решава 

проблеми от гледна точка на третиране на отпадъци, посочи Трайков. 

 

Инвестиционното намерение е разгледано от доста комисии в ЕК, включително от 

Главна дирекция "Околна среда" и ако имаше притеснения за негативни ефекти за 

околната среда те щяха да спрат проекта, изтъкна Петър Трайков. 

 

http://bnr.bg/post/101197358/za-i-protiv-izgaraneto-na-otpadaci-v-toplofikacia-sofia
http://bnr.bg/post/101197358/za-i-protiv-izgaraneto-na-otpadaci-v-toplofikacia-sofia
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Следващите стъпки са подготовка на документация за провеждане на процедура за 

избор на изпълнител, поясни той. 

 

"Тази задача се изпълнява съвместно с Европейската инвестиционна банка. 

Процедурата за избор на такъв консултант върви през партньорството ни с ЕИБ и това 

от своя страна ще гарантира, че документацията ще бъде така подготвена, че нивото 

на изискванията към потенциалния изпълнител ще бъде на достатъчно високо ниво, за 

да се гарантират всички параметри от гледна точка опазване на околната среда, 

ефективност и надеждност на инсталацията." 

 

Част от средствата са нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. 

 

Финансови щети за 90 милиона евро? 

 

Според Момчил Якимов, учредител на Гражданската инициатива "За чиста София без 

изгаряне на отпадъци", окончателното одобрение на проекта трябва да се получи от 

Главна дирекция "Кохезионни фондове". 

 

"Ние се запознахме внимателно с прессъобщението и вътре са много интересни 

мотивите, с които е одобрена държавната помощ. В съобщението се казва така: теза 

1 - "Топлофикация - София" е безспорно важно предприятие за града и за екологията. 

Теза номер 2 - преминаването от изгаряне на природен газ, както е в момента, към 

изгаряне на отпадъци е губещ проект, който ще доведе до финансови щети в размер 

на 90 милиона евро. За нетирането на тези щети е нужно Европейската комисия да 

отпусне тази помощ. Разбирайте, че ако я няма тази помощ, тогава цената на 

топлофикационната услуга ще стане непосилна и неприемлива за гражданите, 

прогнозира Момчил Якимов. 

 

Якимов заяви, че не е икономически изгодно да се изпълни този проект, докато Петър 

Трайков от Столичната община защити тезата, че проектът не е губещ. 

 

Процедурата за одобрението на проекта е непрозрачна, коментира Данита 

Заричинова от Екологично сдружение „За Земята“. 

 

"Топлофикация - София" ще разполага с тези пари и ще отговаря за управлението на 

целия този проект 30 години напред. А в момента например,  доколкото съм 

запозната, последните девет месеца загубите на "Топлофикация" са около 89 

милиона лева. Да не говорим и за загубите пък по мрежата, около 18% от енергията 

се губи", обобщи  Данита Заричинова. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Елен умря, след като изяде 7 кг пластмаса 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/elen-umria-sled-kato-iziade-7-kg-plastmasa-

2199807 

 

https://dariknews.bg/novini/sviat/elen-umria-sled-kato-iziade-7-kg-plastmasa-2199807
https://dariknews.bg/novini/sviat/elen-umria-sled-kato-iziade-7-kg-plastmasa-2199807
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Текст: Див елен е открит мъртъв, след като е погълнал 7 килограма пластмасови 

торбички и друг боклук в Тайланд, съобщи официален представител, алармирайки за 

отпадъци, заливащи водите и горите на страната. 

 

Държавата в Югоизточна Азия е един от най-големите потребители на пластмаса в 

света, като тайландците използват до 3 000 пластмасови торбички за еднократна 

употреба всяка година, независимо дали за опаковане на улична храна, напитки или 

опаковане на хранителни стоки. 

 

Морски животни като костенурки редовно загиват в затлачените от отпадъци води. 

 

Сега бичът на пластмасовите отпадъци засяга животните на Тайланд на сушата. 

 

Властите съобщиха, че 10-годишен елен е намерен мъртъв в национален парк в 

провинция Нан на около 630 километра северно от столицата Бангкок. При аутопсия 

са открити „пластмасови торбички в стомаха, което е една от причините за смъртта 

му“, заяви Криангсак Таномпун, директор на защитения регион в националния парк 

“Хун Сатан“. 

 

Няколко големи търговци на дребно обещаха да спрат да използват пластмасови 

торбички за еднократна употреба до януари следващата година. 

 

Източник: Offnews.bg 

 

Заглавие: Проверяват за клошари и отпадъци под мостовете в София 

 

Линк: https://offnews.bg/obshtestvo/proveriavat-za-kloshari-i-otpadatci-pod-mostovete-v-

sofia-716316.html 

 

 
 

Текст: В София започват проверки на подмостовите пространства и съоръженията на 

основните реки за нерегламентирани отпадъци и бездомни хора.  

 

Гледаме критичната инфраструктура, особено мостови съоръжения, за да не се 

получи пожар под моста, при който след това да имаме последствия и за движението, 

преминаващо отгоре. Затова ние винаги проверяваме подмостовите съоръжения за 

хора, които водят скитнически живот, за да може да им помогнем и на тях с кризисните 

https://offnews.bg/obshtestvo/proveriavat-za-kloshari-i-otpadatci-pod-mostovete-v-sofia-716316.html
https://offnews.bg/obshtestvo/proveriavat-za-kloshari-i-otpadatci-pod-mostovete-v-sofia-716316.html
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центрове, а и да почистим, обяви Красимир Димитров, шеф на дирекция "Аварийна 

помощ и превенция" към СО.  

 

Инспекциите засягат и нивото на реките.  

 

Вчера е установено наличие на отпадъци под моста на Сточна гора и под моста при 

ул. „Раковски“, които се почистват своевременно.  

 

Димитров от дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община е бил 

и един от първите, пристигнали на място след пожара в "Пирогов", съобщи БНТ. 

Адмирации към персонала на "Пирогов", които се справиха отлично с евакуацията на 

пациентите от отделението. За съжаление, има двама загинали. Чакаме да приключи 

огледът. Дирекцията ни с всички служители са на място, за да помогнем за 

възстановяване на нормалния ритъм на отделението. Така че ще изчистим, ще 

оправим заедно с доброволци от Столична община. Ще помогнем за разчистването, 

за да могат пациентите да си влязат по стаите, каза още Димитров. 

 

Източник: Варна24.бг 

 
Заглавие: Два пъти седмично извозват едрогабаритни отпадъци във Варна 

 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/varna/Dva-puti-sedmichno-izvozvat-edrogabaritni-

otpaduci-vuv-Varna-917066 

 

 
 

Текст: Два пъти седмично специализирани автомобили на сметопочистващите 

фирми извършват транспортиране на едрогабаритни отпадъци до 1 кубичен метър, 

поставени до съдовете за битови отпадъци. Гражданите могат да изхвърлят шкафове, 

дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати. При по-големи количества 

отпадък обаче е необходимо да бъдат предадени на лицензирана фирма за 

транспортирането им до депото в с. Въглен. 

 

Не е разрешено поставянето до кофите за смет на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде 

предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна 

има сключен договор, чрез подаване на заявка на тел. 080014100, като след включване 

в графика отпадъка ще бъде взет от дома на гражданите. Забранено е и да се 

изхвърлят строителни отпадъци – този вид отпадък задължително е необходимо да се 

предаде на лицензирана фирма. 

 

Графиците може да изтеглите и на официалния сайт на Община Варна, 

www.varna.bg, раздел "Услуги“, Графици за извозване на едрогабаритни отпадъци - 

http://varna.bg. 

 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Dva-puti-sedmichno-izvozvat-edrogabaritni-otpaduci-vuv-Varna-917066
https://www.varna24.bg/novini/varna/Dva-puti-sedmichno-izvozvat-edrogabaritni-otpaduci-vuv-Varna-917066
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Телефоните за връзка са следните: 

 

- Фирма "ЗМБГ“ АД, която отговаря за районите "Одесос" и "Приморски", както и за 

кметствата Тополи, Казашко, Каменар и Константиново – 052 503 801; 

 

- "Горещ" телефон за връзка - 080 080 806; 

 

- Сектор “Екологичен контрол" при Община Варна – 052 820 152; 052 820 345; 

 

- Район “Приморски" – 052 359 158; 

 


