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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димитров ще се срещне с представители на рециклиращия 

сектор 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-se-srestne-s-

predstaviteli-na-reciklirastiya-sektor/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще се срещне с 

представители на легитимния рециклиращ сектор, който осигурява суровини за 

преработващите предприятия в България. В срещата ще участват представители на 

Българската стопанска камара, Асоциацията на рециклиращата индустрия, 

Българската асоциация по рециклиране и Асоциацията на преработвателите и 

търговците на дрехи втора употреба. Те настояват за експертна дискусия с цел 

намиране на балансирано решение за преустановяване на нерегламентираните 

практики, което осигурява функционирането на кръговата икономика и 

оползотворяване на отпадъците в съответствие с одобрените технологии и издадените 

разрешителни и в защита на здравето на българските граждани и правото им на 

здравословна и благоприятна околна среда. 

 

 Срещата ще се състои на 23 януари 2020 г. в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" 

№ 22 от 15 ч. След нея ще има изявления. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Светът поглъща рекордните 100 млрд. тона материали на година 

 

Линк: https://news.bg/world/svetat-poglashta-rekordnite-100-mlrd-tona-materiali-na-

godina.html 

 

 
 

Текст: Количеството материал, консумиран от човечеството, превиши 100 милиарда 

тона на година. Това се разкрива в нов доклад, от който става ясно, че има спад на 

рециклирането, пише "Гардиън". 

 

Извънредното положение с климата и дивата природа е в резултат на извличането на 

изкопаемите горива, металите, строителните материали и изсичането на дървета. 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-se-srestne-s-predstaviteli-na-reciklirastiya-sektor/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-se-srestne-s-predstaviteli-na-reciklirastiya-sektor/
https://news.bg/world/svetat-poglashta-rekordnite-100-mlrd-tona-materiali-na-godina.html
https://news.bg/world/svetat-poglashta-rekordnite-100-mlrd-tona-materiali-na-godina.html
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Авторите на изследването предупреждават, че възприемането на световните ресурси 

като неограничени води към глобална катастрофа. 

 

Материалите, използвани от глобалната икономика, са четворно повече от 1970 г., 

което е далеч по-бързо от прираста на световното население, което се е удвоило. 

През последните две години консумацията е скочила с повече от 8%, но повторното 

използване на ресурси е спаднало от 9,1 на сто на 8,6%. 

 

Докладът на институт Кръгова икономика е представен пред Световния икономически 

форум в Давос. Той показва, че средно всеки човек на планетата използва по повече 

от 13 тона материал на година. В изследването също се отбелязва, че някои държави 

са предприели стъпки към кръгови икономики, при които възобновяемата енергия 

поддържа системи, при които отпадъците и замърсяванията са сведени до нула. 

 

100,6 милиарда тона материали са консумирани през 2017 г. Последните данни са от 

преди три години. Половината е пясък, глина, чакъл и цимент, използвани в 

строителството, както и минерали, използвани при производството на торове. 

Въглищата, петролът и газът представляват 15%, а рудата - 10%. Останалите 25% са 

растения и дървета, използвани за храна и гориво. 

 

40% от материалите отиват за жилища. Друга голяма част за храна, транспорт, 

здравеопазване, комуникации, дрехи и мебели. 

 

Почти 1/3 от материалите на година остават в употреба след една година, такива като 

сгради и автомобили. Но 15% отиват в атмосферата като парникови газове и близо ¼ 

са захвърлени в природата, като пластмаса във водните басейни. 1/3 от материалите 

се третират като отпадък. Само 8,6% са рециклират. 

 

Авторите на проучването вярват, че увеличаването на рециклирането може да 

направи икономиките по-конкурентни, да подобри условията на живот и да помогне 

за намаляване на емисиите и обезлесяването. 13 европейски държави са приели 

пътни карти за кръгова икономика, включително Франция, Германия и Испания. 

Колумбия е първата държава от Латинска Америка с подобна политика от 2019 г. 

 

Забраната на Китай за внос на отпадъци има за цел да насърчи вътрешното 

рециклиране. 
 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Малайзия върна 4120 т пластмасови отпадъци от 13 богати страни 

 

Азиатската държава заяви, че не иска да бъде „сметището на света“ 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/malajziya-varna-4120-tona-plastmasov-

bokluk-izpraten-j-ot-13-bogati-strani.html 
 

https://www.economic.bg/bg/news/12/malajziya-varna-4120-tona-plastmasov-bokluk-izpraten-j-ot-13-bogati-strani.html
https://www.economic.bg/bg/news/12/malajziya-varna-4120-tona-plastmasov-bokluk-izpraten-j-ot-13-bogati-strani.html
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Текст: Малайзия твърди, че е върнала 4120 тона пластмасов отпадък в 13 богати страни, 

заявявайки, че тя няма да бъде „депото за боклука на света“. 

 

"През последното тримесечие на 2019 г. 43 контейнера бяха върнати във Франция, 42 

във Великобритания, 17 в САЩ и 11 в Канада", туитна в понеделник Йео Бий Ин, 

министър на околната среда на страната. "Правителството ще продължи да се бори 

с трансграничното замърсяване", каза тя. 

 

Върнати са общо 150 контейнера. Другите страни са: Испания, Хонконг, Япония, 

Сингапур, Португалия, Китай, Бангладеш, Шри Ланка и Литва. 

 

На пресконференция вчера Йео добави, че в момента в малайзийските пристанища 

има още 100 контейнера, които чакат да бъдат върнати обратно, предаде 

Асошиейтед прес (АП). 

 

Шестдесет от тях ще бъдат върнати в САЩ в очакване на преговори с официални лица, 

както и 15 в Канада, 14 в Япония и девет във Великобритания. 

 

Този ход има за цел да противодейства на практиката за контрабанда на боклук в 

Малайзия, където отпадъците се отвеждат в незаконни съоръжения за рециклиране на 

пластмаса. Тези съоръжения отделят силно токсични изпарения и причиняват 

респираторни заболявания и проблеми със замърсяването на водата, напомня АП. 

 

Двеста такива подобни съоръжения в Малайзия бяха затворени в края на миналата 

година, каза Йео. 

 

Страната също така стартира съвместна работна група за справяне с въпроса с 

нелегалния внос на отпадъци през април 2019 г., предаде CNN. 

 

"Ако искат да ни превърнат в депото за боклук на света, бъркат", каза Йео пред 

репортери в понеделник в пристанище в северната провинция Пенанг. "Нашата 

позиция е много твърда. Ние просто искаме да изпратим обратно [отпадъците] и 

просто искаме да изпратим послание, че Малайзия не е сметището на света", добавя 

тя. 

 

Въпросът далеч не обхваща само Малайзия, коментира "Бизнесинсайдър". 

Заможните западни страни отдавна доставят боклук в Азия, по-специално в Китай и 

Филипините, тъй като в тези страни липсват строги екологични разпоредби. 

 

Трудно е да се проследи как точно работи глобалната търговия с отпадъци, но като 

цяло западните компании са готови да платят за изхвърляне на боклука, а фирмите от 

по-бедните държави приемат договорите. 
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Йео заяви, че разходите за репатриране на боклука ще бъдат покрити изцяло от 

страните на произход и корабните компании. 

 

През май 2019 г. тя призова западните държави да се справят с въпроса с незаконния 

износ на боклук след разследване на Грийнпийс, което установи, че Малайзия е 

"пренаселена" и "не може да приема отпадъците по начин, който е устойчив". 

 

"Призоваваме развитите страни да преразгледат тяхното управление на 

пластмасовите отпадъци и да спрат да превозват боклука си до развиващите се 

страни", каза Йео тогава. 

 

Същия месец над 180 държави подписаха изменение, което добави контрол върху 

потока боклук между националните граници към Базелската конвенция. САЩ не 

подписаха споразумението. 

 

Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Главният прокурор разпореди специален надзор за разследванията за внос 

на отпадъци  

 

При необходимост съдебните власти в Италия ще окажат съдействие на 

българското разследване 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/glavniiat-prokuror-razporedi-

specialen-nadzor-za-razsledvaniiata-za-vnos-na-otpadyci-297105/ 

 

 
 

Текст: Главният прокурор Иван Гешев разпореди на апелативните прокуратури в 

София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново вземане на специален надзор на 

образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с управлението на 

отпадъци не по установения ред и пренасянето им през границите на страната 

съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за околната 

среда и водите. Това се съобщава на сайта на държавното обвинение. 

 

Главният прокурор е указал на административните ръководители на апелативните 

прокуратури да вземат на специален надзор и всички досъдебни производства 

образувани по данни на МВР и ДАНС, събрани в хода на извършваната от тях 

съвместна проверка. 

 

На 6 януари т.г. по разпореждане на главния прокурор бе възложено на 

Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ съвместна проверка за спазване изискванията на Закона за управление 

на отпадъците и Закона за околната среда и водите. 

  

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/glavniiat-prokuror-razporedi-specialen-nadzor-za-razsledvaniiata-za-vnos-na-otpadyci-297105/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/glavniiat-prokuror-razporedi-specialen-nadzor-za-razsledvaniiata-za-vnos-na-otpadyci-297105/
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При необходимост съдебните власти в Италия ще окажат съдействие на българското 

разследване, допълват от държавното обвинение. 

 

Вчера стана ясно, че в проверените контейнери, складирани на пристанища в Бургас 

и Варна, няма токсични и радиоактивни отпадъци, информира bTV. Вносителят на 

пратката от Италия обаче още е в неизвестност и прокуратурата се зае да го издирва. 

 

Източник: Kanal 3.bg 

 
Заглавие: Кметът на Скопие ще уволни днес управителя на депото за отпадъци 

 

Депото „Дрисла” става публична собственост на град Скопие 

 

Линк: http://kanal3.bg/news/world/europe/113593-Kmetat-na-Skopie-shte-uvolni-dnes-

upravitelya-na-depoto-za-otpadaci 
 

   
 

Текст: Кметът на Скопие Петре Шилегов ще внесе днес в Централния регистър 

документите за уволнението на депото за отпадъци „Дрисла” Горан Ангелов, съобщи 

МИА. 

 

Пред медиите Шилегов заяви, че ще назначи нов временен директор на депото, но 

отказа да съобщи името му. 

 

Вчера кметът обяви, че депото „Дрисла” става публична собственост на град Скопие. 

 

„С това решение на Централния регистър днес завършва официално деветгодишната 

авантюра на ВМРО-ДПМНЕ, която предостави този мощен градски ресурс за ползване 

от неподходящи т.нар. партньори на града”, заяви той. 

 

На предстоящото на 29-ти януари заседание на Съвета на град Скопие ще бъдат 

избрани управителен и надзорен съвет на общинското предприятие за управление на 

комуналните отпадъци. 

 

Още новини от България и света четете тук 

 

Депото "Дрисла" бе дадено на концесия на италианска фирма и през изминалите 9 

години имаше множество съмнителни бизнес сделки и съдебни дела. 

 

Преди дни българската прокуратура започна разследване на Горан Ангелов и неговия 

заместник Блаже Игнатов за вноса на отпадъци. Според управителя на компания 

„Блацион“, която е внесла отпадъците в България, боклукът е бил предназначен за ТЕЦ 

„Бобов дол“. Бургаската прокуратура заяви, че са били предназначени за фирма в 

Плевен. 

http://kanal3.bg/news/world/europe/113593-Kmetat-na-Skopie-shte-uvolni-dnes-upravitelya-na-depoto-za-otpadaci
http://kanal3.bg/news/world/europe/113593-Kmetat-na-Skopie-shte-uvolni-dnes-upravitelya-na-depoto-za-otpadaci
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Източник: Флагман 

 
Заглавие: Откриха нерегламентирано помещение за третиране на отпадъци в 

Пловдив  

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/205897 

 

 
 

Текст: Сигнал за хиляди тонове пластмасови и каучукови отпадъци, струпани от близо 

година върху терен от 12 дка в землището на старозагорското село Калитиново 

проверява прокуратурата в рамките на вече стартирало предварително 

производство за опасно замърсяване на природната среда в района на 

гълъбовското "Брикел" ЕАД, съобщава "Монитор". 

 

Само на километър от последните блокове на старозагорския квартал "Зора" са 

струпани стотици бали с разкъсани вече обвивки. Разрешителното за складирането 

им е издадено на 18 юни 2018 година от тогавашния шеф на РИОСВ Петя Папазова. 

По думите на кмета на Калитиново Иван Костадинов при него имало старо 

уведомление, че в съседство с площадката ще се изгражда цех за производство на 

олекотени бетонови изделия, в които щели да бъдат влагани отпадъците. 

 

Управителят на дружеството "АТЗ Проджект" ЕООД, получило разрешение за 

опериране с отпадъка, внос от Италия - Светлан Убчев, коментира, че не предвижда в 

скоро време да стартира това производство. Той отказа коментар за произхода на 

отпадъците под претекст, че не познава лично потърсилия го за коментар журналист. 

 

От сайта на РИОСВ – Стара Загора става ясно, че площадката е била проверявана от 

екоекспертите на 23 декември м.г. и че нямало констатирани нарушения на 

издаденото разрешително. Намиращите се на мястото отпадъци били опаковани с 

метална тел; полиетиленови бали и в биг-бег чували с произход България и Италия. 

 

На посочения за кореспонденция столичен адрес освен "АТЗ Проджект" има още една 

компании с участието на Убчев - "Приборснаб", който обаче е прехвърлил през 

пролетта на м.г. капитала си на регистрираната на Сейшелските острови "Релвана 

лимитид". Преди доста време сред съдружниците е бил и застреляният пред дома си 

в София на 6 април 2008 година изпълнителен директор на "Атоменергоремонт" 

Борислав Георгиев Димитров. И до сега убийството му остава неразкрито. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Завод в Пещера гори дрехи и опасни отпадъци, но законно 

 

https://www.flagman.bg/article/205897
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Линк:  https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zavod-v-peshtera-gori-drehi-i-opasni-

otpadyci-no-zakonno-2207862 

 

 
  

Текст: Директорът на екоинспекцията в Пазарджик Костадин Гешев потвърди пред БНР, 

че в новия завод на „Биовет“ в Пещера се изгарят дрехи, внос от чужбина, но дейността 

е законна. 

Сигналът за това бе подаден от граждански инициативен комитет, според който 

въздухът в града е мръсен и със специфична миризма. 

 

Костадин Гешев е категоричен, че няма риск за здравето на хората, тъй като 

унищожаването на отпадъците се извършва в модерна инсталация за изгаряне на 

опасни промишлени отпадъци. 

 

Откриха нелегален италиански боклук в Монтана 

 

„Да, има и дрехи внос, става въпрос за инсталация за изгаряне на отпадъци. Тази 

инсталация за изгаряне, включително и за опасни отпадъци. Останалите неща - дрехи 

и така нататък са абсолютно разрешени. Дали са от Италия или от България, най-

важното е дали инсталацията отговаря на всички изисквания“, каза той. 

 

„Системата е направена така, че в момента, в който някой показател излезе над 

нормата, автоматично гаси котела. Дрехите са абсолютно разрешени за изгаряне в 

тази инсталация. Досега не е имало превишение на нормите при тези непрекъснати 

измервания“, обясни Костадин Гешев. 

 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zavod-v-peshtera-gori-drehi-i-opasni-otpadyci-no-zakonno-2207862
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zavod-v-peshtera-gori-drehi-i-opasni-otpadyci-no-zakonno-2207862

