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Източник: Банкеръ 

 
Заглавие: ЕК затяга правилата за износ на отпадъци 

 

Линк: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/ek-zatiaga-pravilata-za-iznos-na-

otpaduci 

 

 
 

Текст: Европейската комисия предвижда нови мерки за намаляване на отпадъците, 

както и промени в законодателството за превоза на боклук. Планът за действие е в 

основата на Европейската Зелена сделка. 

 

В официалното съобщение се казва, че Комисията ще продължи да модернизира 

законодателството на ЕС за отпадъците. Ще бъдат преразгледани правилата за 

превозите на отпадъци. Целта е да се ограничи износът на отпадъци, който причинява 

отрицателно въздействие върху околната среда и здравето. Предвидена е и проверка 

за проблемните потоци на отпадъци и операции в страните-членки.  

 

Планът включва следните мерки: 

 

1. Устойчивостта на продуктите да стане норма в ЕС. Комисията ще предложи закон 

за политиката за устойчивост на продуктите. Така ще се гарантира, че продуктите на 

пазара в ЕС са направени така, че да бъдат по-дълготрайни, по-лесни за повторна 

употребае, поправка и рециклиране, както и да бъдат използвани повече 

рециклирани материали, отколкото първични суровини. Еднократната употреба ще 

бъде ограничена, ще бъдат взети мерки срещу ранното излизане от употреба, а 

унищожаването на непродадени дълготрайни стоки – забранено; 

 

2. Права за потребителите. Те ще имат достъп до надеждна информация по въпроси 

като поправката и трайността на продуктите. Това ще им помогне да направят избор, 

устойчив по отношение на околната среда; 

 

3. Фокусиране върху секторите, използващи най-много ресурси и където потенциалът 

за кръгова икономика е най-висок. ЕК ще предприеме конкретни действия в следните 

сфери: 

 

• Електроника и информационни и комуникационни технологии. Инициативата за  

кръгова електроника ще удължи живота на продуктите и ще подобри събирането и 

третирането на отпадъци; 

 

• Батерии и автомобили. Нова регулационна рамка за батериите ще подобри тяхната 

устойчивост и кръговия им потенциал; 
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• Опаковки. Нов регламент ще премахне прекаленото опаковане; 

 

• Пластмаси. Ще бъдат въведени нови задължителни изисквания за рециклирането и 

ще бъде обърнато специално внимание върху микропластмасите, както и на 

пластмасите на биологична основа и биоразграждащите се пластмаси; 

 

• Текстил. Нова стратегия на ЕС за текстила ще засили конкуренцията и иновациите в 

сектора, както и европейския пазар за вторична употреба на текстила; 

 

• Строителство. Всеобхватна стратегия за устойчиво изградена околна среда ще 

насърчи принципа на кръговата икономика за сградите; 

 

• Храна. Нова законодателна инициатива за многократна употреба ще замени 

опаките и приборите за еднократна употреба с продукти за многократна употреба в 

хранително-вкусовите услуги; 

 

4. Гарантиране на по-малко отпадъци. Фокусът е върху пълното избягване на 

отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, 

облагодетелствани от функциониращ пазар за вторични суровини. Комисията ще 

проучи създаването на хармонизиран модел за събиране и етикетиране на 

отпадъците в целия Европейски съюз. Представеният днес План предвижда и редица 

действия за минимизиране на износа на отпадъци и за борба с нелегалния им превоз. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Продължава кампанията за събиране на опасни отпадъци в София 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101239359/prodaljava-kampaniata-za-sabirane-na-

opasni-otpadaci-v-sofia 
 

 
 

Текст: На територията на Столичната община и през 2020 г. продължава прилагането 

на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата се 

реализира от Столичната общината и частно акционерно дружество, 

специализирано в сферата на третирането на опасни отпадъци. 

Системата работи и чрез мобилни пунктове, а през март те ще са разположени на 

две места в София. Първото място е в жк. “Хиподрума” - бул. "Цар Борис III" 41, пред 

Културния институт "Красно село". Датата за предаване на опасни отпадъци е този 

петък, 13 март, от 8.30 до 14.30 часа. 

 

Второто място е ул. "Париж" 5, на паркинга пред Столичната община. Датата за 

събиране е 28 март.  
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“Когато имаме остатъци от такива опасни препарати, не трябва да ги изхвърляме 

безразборно, заедно с общия поток битови отпадъци, защото те могат да навредят на 

хората, които не са информирани за техните опасни свойства. Такъв тип отпадъци са 

пестициди, друг вид препарати за растителна защита и борба с вредители, живачни 

ампули и термометри, старите негодни препарати (стари лекарства) от 

хуманитарната и ветеринарна медицина и други”, казва  доктор Ралица Ангелова - 

изпълнителен директор БелБок Инженеринг. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Жители на Джерман са против изграждане на депо за отпадъци близо до 

селото 

 

Линк: https://www.bnt.bg/bg/a/zhiteli-na-dzherman-sa-protiv-izgrazhdane-na-depo-za-

otpadtsi-blizo-do-seloto 
 

 
 

Текст: Жители на дупнишкото село Джерман са против изграждане на депо за 

отпадъци в близост до населеното място. Те са изпратили писмо до министъра на 

околната среда и водите Емил Димитров с искане да се преразгледа Оценката на 

въздействието върху околната среда на проекта. Защо хората твърдят, че 

изграждането на депо в близост до Джерман и до АМ "Струма" ще доведе до 

екологична и демографска криза? Разговор в студиото с председателя на сдружение 

"Бъдеще за Джерман" Борислав Тасков. 

 

Актьори и служители на Драматичен театър "Никола Вапцаров" в Благоевград излизат 

на протест. Те са против решението на Върховния касационен съд, с което 

Александър Галперин се връща отново като директор на културната институция. 

Театралите са категорични, че на поста трябва да остане настоящият ръководител 

Маргарита Мачева, защото благодарение на нейното управление за последната 

година са отчетени добри финансови резултати, има нови постановки, а 

посещаемостта се е увеличила многократно. 

 

17–годишният Иван Иванов от Сандански има овощна градина. Той сам се грижи за 

около 90 дръвчета, а продукцията си продава на пазара в града. С младият стопанин 

и неговият баща Харалампий Иванов, който е преподавател в Земеделската гимназия 

в Сандански, ще разговаряме за мотивацията на младите хора да се занимават със 

земеделие и проблемите, с които се сблъскват. 

 

Източник: Искра.бг 

 
Заглавие: Незаконно сметище край Бургас: Вижте как цигани изхвърлят боклуци 
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Линк: https://www.iskra.bg/nezakonno-smetishte-kray-burgas-vizhte-kak-tsigani-izhvarlyat-

boklutsi/ 

 

 
 

Текст: На 08 март представителят на „Организация за закрила на българските 

граждани“ /ОЗБГ/ Стефан Петров извършва обход и попада на незаконно сметище. 

Спира да го заснеме и в същото време вижда как микробус идва, отваря задните 

врати и няколко индивида започват да изхвърлят боклуци. 

 

Сметището се намира преди село Твърдица /Община Бургас/ и се вижда, че от дълго 

време разни същества изхвърлят боклуците си безнаказано. Тази порочна практика 

трябва да бъде прекъсната от отговорните институции. 

 

Подаден е сигнал до Община Бургас в лицето на г-н Димитър Николов с надеждата, 

че сметището ще бъде почистено и ще бъдат взети превантивни мерки срещу бъдещи 

замърсявания. Предоставена е и информация за микробуса и от ОЗБГ ще очакваме 

нарушителите да бъдат издирени и санкционирани по закон. 

 

В „Закон за управление на отпадъците“ е посочено какви са санкциите и към кого са 

насочени: в Раздел II, чл. 133, ал. 1. 

 

ОЗБГ поднася искрените си благодарности на общинския съветник от град Бургас г-н 

Кирил Начев. Той е част от хората, които безвъзмездно подкрепят дейността на 

Организацията и по този начин допринасят за по-качествената и по-количествената 

работа в името на българското общество. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Трима мъже и непълнолетно момче са задържани при полицейска акция 

срещу незаконното изкупуване на черни и цветни метали в град Грамада 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/03/11/2756025/trima-mazhe-i-nepalnoletno-

momche-sa-zadarzhani-pri-politseyska-aktsiya-sreshtu-nezakonnoto-izkupuvane-na-cherni-

i-tsvetni-metali.html 
 

 
 

Текст: Служители на Районно управление на МВР - Кула са задържали трима мъже и 

непълнолетно момче за посегателство от частен имот в град Грамада. Това съобщиха 

https://www.iskra.bg/nezakonno-smetishte-kray-burgas-vizhte-kak-tsigani-izhvarlyat-boklutsi/
https://www.iskra.bg/nezakonno-smetishte-kray-burgas-vizhte-kak-tsigani-izhvarlyat-boklutsi/
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от ОДМВР - Видин. Полицейските действия били осъществени вчера, в хода на 

специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу 

собствеността и незаконното изкупуване на черни и цветни метали. Рано сутринта, 

около 4.45 часа, групата е засечена в момент на кражба на вещи и части от 

селскостопанска техника в стопански имот, фирмена собственост. Обект на 

посегателството били хидравлични цилиндри, част от заден мост, маслени помпи, 

метални елементи от вериги, щанги болтове, гайки. При опит да бъдат спрени от 

полицейските служители четиримата избягали с каруца, като изоставили друга - 

натоварена с около 400 кг метални инкриминирани вещи. Местните жители - на 26, 35 

и 37 години и 16-годишно момче, били заловени на около километър от мястото, 

задържани и приведени в полицейския арест за срок до 24 часа. В каруцата им имало 

още около 300 кг метални предмети, обект на кражбата.  

 

В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия в имота на 

26-годишния било констатирано неправомерно присъединяване към 

електроразпределителната мрежа. Последвало съотносимо към случая претърсване 

в нефункциониращ търговски обект - ползван като нерегламентиран пункт за 

изкупуване на скрап, в Грамада. Там криминалистите намерили и иззели два 

търговски кантара и обгорени медни проводници. Работата по разследването 

продължава, образувани са две досъдебни производства. 

 


