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Източник: Блиц 

 
Заглавие: Кръгла маса показа ролята на рециклиращия сектор в новите европейски 

политики по околна среда Министър Димитров и Европейската комисия с висока 

оценка за работата на асоциацията по рециклиране 

 

Линк: https://blitz.bg/ikonomika/krgla-masa-pokaza-rolyata-na-retsiklirashchiya-sektor-v-

novite-evropeyski-politiki-po-okolna-sreda_news727621.html 

 

 
 

Текст: Кръглата маса „Добри практики и предизвикателства в рециклирането – 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” събра фирмите от 

бранша, заинтересовани страни от България и чужбина, експерти и представители на 

Европейската Комисия, Народното събрание, и Министерство на околната среда и 

водите. Всички те дадоха висока оценка за работата на Българската асоциация по 

рециклиране във връзка с помощта и при подобряване на практиките и 

законодателството по управление на отпадъци.  

 

Новите моменти в политиката и законодателството в областта на околната среда като 

зелената сделка, новия план за действие за кръговата икономика, края на отпадъците 

и най-актуалните моменти в политиките и законодателството за управление на 

отпадъците и кръговата икономика бяха представени на кръглата маса, 

организирана от Българска асоциация по рециклиране, която се проведе в столичния 

хотел „Балкан”. Четвъртата поред годишна конференция на Българската асоциация 

по рециклиране отново събра на едно място експерти, фирми от рециклиращия 

сектор от страната и чужбина, представители на Европейската комисия, Народното 

събрание, Министерството на околната вода и средите, организации и институции на 

европейско и национално ниво. Пред тях председателят на Управителния Съвет на 

Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов представи ключовата 

роля на Асоциацията от нейното създаване през 1998 г., за справяне с 

предизвикателствата, пред които рециклиращия сектор е изправян в ежедневните си 

дейности, както и за гарантиране, че ползите, които рециклирането води до 

икономиката, околната среда и обществото са признати и ефективно отразени в 

законодателството. 

 

В речта си той изтъкна, че целите на кръговата икономика могат да се постигнат чрез 

цялостен подход, интегриране на политики и пакет от мерки, които допринасят за 

влагането на преработените отпадъци в производството на продуктите. Бяха 

представени резултатите от съвместните усилия на иституциите с асоциацията за 

справяне с различни предизвикателства в околната среда.  В тази посока е 

ориентиран и проектът „Интелигентно кръгово възлагане (CircPro)", по програма 

Интеррег Европа. Българска асоциация по рециклиране е партньор в проекта за 

територията на България, като проектният консорциум се състои от общо 11 

партньора от 10 региона. Конференцията „Добри практики и предизвикателства в 

https://blitz.bg/ikonomika/krgla-masa-pokaza-rolyata-na-retsiklirashchiya-sektor-v-novite-evropeyski-politiki-po-okolna-sreda_news727621.html
https://blitz.bg/ikonomika/krgla-masa-pokaza-rolyata-na-retsiklirashchiya-sektor-v-novite-evropeyski-politiki-po-okolna-sreda_news727621.html
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рециклирането – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” 

продължава и в момента с участието на фирми от бранша, експерти, представители 

на европейските и българските институции. Сред тях са Джордж Кремлис от 

Европейската комисия, Хосе Хорхе Диас Дел Кастило, от Генералната дирекция по 

околна среда на Европейската комисия, г-жа Ивелина Василева, председател на 

Комисия по околната среда и водите, Парламент на Република България, министърът 

на околната среда и водите Емил Димитров, заместник-министърът на околната 

среда и водите Красимир Живков, представители на Европейската конфедерация на 

рециклиращата индустрия, партньори и заинтересовани страни по проекта на 

Българската Асоциация по Рециклиране „Интелигентно кръгово възлагане“ от 

България, Естония, Хърватска, Финландия, Гърция, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, 

Испания и много други. 

 

Източник: Offnews.bg 

 
Заглавие:  Емил Димитров: България рециклира 36% от боклука си 

 

Отпадъците са не просто суровина, те са в основата на един цял сектор от 

икономиката 

 

Линк: https://offnews.bg/ikonomika/emil-dimitrov-balgaria-retciklira-36-ot-bokluka-si-

722082.html 
 

 
 

Текст: Обществото трябва да бъде запознато с това, че отпадъците са не просто 

суровина за преработване, а са в основата на един цял сектор от икономиката, който 

създава голяма добавена стойност. 

 

Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на 

кръглата маса на Българската асоциация по рециклиране (БАР) на тема „Добри 

практики и предизвикателства в рециклирането - Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО) и други материали“. 

 

Димитров отчете, че България успешно изпълнява заложените в европейското 

законодателство цели с приемането на Директивата относно намаляването на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. 

 

„Резултатите на страната при отпадъците от опаковки, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни 

средства и негодните за употреба батерии и акумулатори традиционно се движи 

около и над средното ниво за държавите-членки“, заяви той. 

 

През 2018 г. за поредна година България бележи ръст в рециклирането. Постигнат е 

резултат от 36%, който се равнява на над 1 млн. тона. 

https://offnews.bg/ikonomika/emil-dimitrov-balgaria-retciklira-36-ot-bokluka-si-722082.html
https://offnews.bg/ikonomika/emil-dimitrov-balgaria-retciklira-36-ot-bokluka-si-722082.html
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"Важно е да отбележим, че за последните пет години темпът на нарастване на 

рециклирането на битовите отпадъци в България изпреварва средния за ЕС“, допълни 

екоминистърът. 

 

За 2017 г. България е събрала 54 684 тона, като целта е била 32 924 тона според 

директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. 

 

“По рециклиране и оползотворяване е постигнато средно 90%, съответно 93% 

изпълнение по отделните категории електрическо и електронно оборудване, като се 

има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават 80%. При 

излезлите от употреба МПС за 2017 г. е постигнато ниво на повторна употреба и 

рециклиране над 96% при цел от 85%. България продължава да заема едно от челните 

три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни 

акумулаторни батерии”, заяви още Емил Димитров. 

 

По думите му е необходимо оттук нататък да се полагат още повече усилия за 

увеличаване на дела на рециклиране на отпадъците за сметка на тяхното 

депониране. 

 

Екоминистърът отбеляза, че преди всичко ще се работим по-интензивно към промяна 

на потребителското поведение и нагласите на гражданите. 

 

Отпадъците в контекста на кръговата икономика заемат основно място в затварянето 

на цикъла, а истинският рециклиращ бизнес, който работи, спазвайки правилата и 

стандартите, създава трудова заетост и сериозна добавена стойност за българската 

икономика, поясни Димитров. 

 

Председателят на управителният съвет на Българската асоциация по рециклиране 

Борислав Малинов каза, че целите на кръговата икономика могат да се постигнат чрез 

цялостен подход, интегриране на политики и пакет от мерки, които допринасят за 

влагането на преработените отпадъци в производството на продуктите. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие:  Пловдивчани за пример! 5100 кг рециклирани отпадъци, събрани в Тракия и 

Централен 

 

Шафетата на сдружение "БГ Бъди активен" поема към пет нови български града 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/plovdivchani-primer-5100-kg-retsiklirani-otpadatsi-

sabrani2-169583/ 

  

 
 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/plovdivchani-primer-5100-kg-retsiklirani-otpadatsi-sabrani2-169583/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/plovdivchani-primer-5100-kg-retsiklirani-otpadatsi-sabrani2-169583/
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Текст: Жителите на районите Тракия и Централен в Пловдив отбелязаха рекорд по 

събиране на пластмасови отпадъци за рециклиране - само за три месеца са 

събрани около 5100 кг. Резултатите бяха отчетени по време на финала на 

гражданската инициатива за облагородяване на публичните пространства в града 

под тепетата от сдружение "БГ Бъди активен". В резултат на успешната кампания на 

различни места в Пловдив са поставени нови пейки, изработени от рециклирани 

материали. 

 

През последните три месеца на 2019 г. пловдивчани от Централен и Тракия бяха 

мотивирани да предават повече пластмасови опаковки за рециклиране в жълтите 

контейнери. Още при самия старт на кампанията организаторите бяха заложили цел 

от 30% нарастване на събрани опаковки в сравнение със същия период на 2018 г. На 

практика обаче резутатите са отчели 69 на сто по-голяма събираемост по данни на 

компанията, която оперира събираемостта на отпадъци в тези два пловдивски 

района. Като благодарност за тези добри резултати, се даряват 20 пейки, които са 

разположени в различни части на Пловдив. Пет от тях вече са разположени в района 

на кметството в Тракия. Останалите пет са монтирани в едно от облагородените 

междублокови пространства в района. До края на месец март останалите десет 

вероятно ще бъдат монтирани в района на Младежки хълм. 

 

Кампанията за чиста градска среда започва да разширява обсега си и с други 

градове. Като представител на местната администрация, която успешно си 

сътрудничи с платформата "Аз, Ти, Пловдив" през 2019 г., кметът на "Тракия" Костадин 

Димитров и Ласка Ненова от сдружение "БГ Бъди активен" предадоха символично 

щафетата на проекта на представители на граждански организации от Варна, Русе, 

Добрич, Шумен и Силистра. Заедно с пожеланията за усилена и успешна работа те 

получиха от Пловдив символични подаръци - лопати и рози за засаждане в обновените 

от тях публични зони. 

 

Костадин Димитров благодари за предоствената възможност за партньорство в 

кампанията за по-чиста градска среда. 

 

"Тракия е около 70 000 жители. Когато те са активни и придадат своя принос за 

промяна, се получават чудеса и призовавам да запазим това, което сме направили", 

заяви по време на събитието районният кмет. 

 

И в новите градове екипът на "БГ Бъди активен" ще заложат на активността, съвместната 

работа с институциите и споделянето на натрупания вече опит. По време на 

кампанията основните точки за сътрудничество ще бъдат три. 

 

"Една от идеите ни е да споделяме допуснатите до този момент грешки. За нас е 

важно да споделяме добрия опит с другите градове. Основната цел е чиста и красива 

среда в България. Конкретно дейностите ни в новите градове ще бъдат свързани 

основно с партньорство с различни институции. Да работим в посока подобряване 

знанията на гражданите по отношение на рециклирането, балансираното 

консумиране на продукти, уменията и знанията на гражданите за рециклиране. 

Третата цел е превенция на замърсяването. Да направим така, че хората да поемат 

отговорността за опазването на чистотата в населените места", подчерта Ласка 

Ненова. 
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Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Търговците на отпадъци влизат в общ регистър  

 

Предвиждат се по-строги мерки за всички инсталации за изгаряне на боклуци, 

посочи председателят на парламентарната екокомисия Ивелина Василева 

 

Линк:  https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgovcite-na-otpadyci-vlizat-v-

obsht-registyr-298756/ 
 

 
 

Текст: Всички търговци на отпадъци ще бъдат включени в общ регистър, за да се плаща 

задължителната лицензионна такса. Това заяви пред БНТ председателят на 

парламентарната екокомисията и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева. 

 

По думите ѝ законовите промени за горенето на боклук, предложени от ГЕРБ, 

транспонират европейското законодателство и са дори по-строги. 

 

Тя напомни, че досега в закона се е предвиждало на Оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) да са подложени всички инсталации за изгаряне за над 100 

тона, а с промяната се предвижда всички инсталации да минават процедура по 

ОВОС, включително и тези за експерименталното изгаряне. Предвижда се и пълен 

анализ за потенциално въздействие на околната среда и участие на обществеността 

в обществени обсъждания и мнения. 

 

"Въведохме в закона с колегите от ГЕРБ затягане на контрола за всички депа и 

инсталации, което предвижда да има видеонаблюдение в реално време с връзка към 

общините и РИОСВ", обясни Василева, която беше екоминистър във второто 

правителство на Борисов. "Това отново ще помогне за повече прозрачност, видимост 

на процесите и недопускане на нарушения. Защото операторите са длъжни не само 

да поддържат това видео наблюдение, но да пазят и записи шест месеца след това, 

т.е. всеки, който допусне нарушение, ще бъде подложен на много сериозни санкции", 

допълни тя. 

  

 

"Ако в момента има внос на отпадък, той е само по регламентиран начин", 

категорична е Василева. 

 

Според нея екоминистърът Емил Димитро е предприел мерки за ограничаване на 

вноса на отпадъци и има изграден Оперативен щаб. Тепърва ще вървят обсъждания и 

ще се приемат от всички страни предложения за затягане на контрола с отпадъците, 

коментира депутатът. 

 

https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgovcite-na-otpadyci-vlizat-v-obsht-registyr-298756/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/tyrgovcite-na-otpadyci-vlizat-v-obsht-registyr-298756/
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"Това, което е важно, е да се установят незаконните практики, те ще бъдат 

санкционирани, най-важно е да не бъдат допускани, защото всичко, което касае 

околната среда, влияе и върху здравето на хората и в този смисъл изключително важно 

е фокусът да бъде върху контрола", заяви председателят на Комисията по околната 

среда и водите. "България като част от ЕС трябва да прилага принципа за свободно 

движение на стоки. Факт е, че отпадъците, които се внасят, подлежат на последваща 

преработка, рециклиране, и в този смисъл те имат характер на стока, затова на 

границите трябва да се установи много строг контрол и то не само по документи”, 

допълни тя. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  60 вагона с отпадъци от Англия пристигнаха край Враца 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101229346/60-vagona-s-otpadaci-ot-anglia-pristignaha-

krai-vraca 

 

 
 

Текст: 60 вагона с отпадъци, които ще бъдат използвани като гориво за дейността на 

завод край Враца пристигнаха през последните няколко дни в село Бели извор. 

Пратката идва от Англия и е преминала през всички задължителни проверки на 

властите. Информацията беше потвърдена и от фирмата-получател, и от 

дружеството, наето да превози товара от Варна до Враца. 

 

От фирмата не крият, че отдавна използват отпадъци като гориво за своята дейност, 

като за това са снабдени с всички необходими филтри, които не позволяват в 

атмосферата да бъдат изхвърляне отрови и канцерогенни вещества. 

 

Пратката е била проверена на пристанището във Варна, като по време на 

проверката от местното РИОСВ е присъствал и екоминистър Емил Димитров. 

 

Вагоните със суровината са били проверени и от РИОСВ във Враца и едва след това 

са били изпратени към завода за цимент край Бели извор. Те са пристигнали на два 

транша. Първите 30 вагона са постъпили в петък, а още толкова – в понеделник. 

 

От дружеството, наето да ги превози, потвърдиха броя на вагоните, но отказаха да 

назоват колко тона вторични суровини са постъпили в циментовия завод край Враца. 

 

 

https://bnr.bg/vidin/post/101229346/60-vagona-s-otpadaci-ot-anglia-pristignaha-krai-vraca
https://bnr.bg/vidin/post/101229346/60-vagona-s-otpadaci-ot-anglia-pristignaha-krai-vraca

