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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димитров разпореди спиране на проверки по фалшиви сигнали 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-razporedi-spirane-na-

proverki-po-falshivi-signali/ 

 

 
 

Текст: По повод получени от медии запитвания за извършен внос на отпадъци от Италия 

през ГКПП „Кулата“ през миналия четвъртък и петък и разтоварването им за изгаряне в 

ТЕЦ „Бобов дол“ Министерство на околната среда и водите (МОСВ) заявява, че в 

Националния координационен център, създаден към МОСВ именно с цел да се 

проследяват тези видове отпадъци, подобна информация не е подавана нито от 

Агенция „Митници“, нито от съответната Регионална инспекция по околната среда и 

водите (РИОСВ). Нещо повече, с цел засилване на контрола, миналия петък лично 

министърът на околната среди а водите Емил Димитров и директорите на дирекции 

„Управление на водите“, „Управление на отпадъците“ и „Опазване на чистотата на 

въздуха“ бяха на посещение в ТЕЦ „Бобов дол“, при което провериха и площадката за 

съхранение на отпадъци. Беше констатирано, че предприятието в момента не 

получава нито отпадъци, нито въглища, тъй като е в планов ремонт и нито една от 

мощностите му не работи. 

 

През последните две седмици зачестиха случаите на разпространяване на фалшиви 

новини, целящи създаването на невярна информация. Такъв беше и случаят с 

разпространената „новина“ за изпускане на яз. Ивайловград с цел да се 

възпрепятства бежанска вълна. Смятаме, че подобен род фалшиви сигнали и новини, 

които се разпространяват в публичното пространство в условията на извънредно 

положение, целят всяване на паника и допълнителни притеснения сред гражданите на 

Република България. 

 

В тази връзка, по разпореждане на министър Емил Димитров, докато трае обявеното 

извънредно положение, служителите на МОСВ и неговите регионални структури няма 

да бъдат ангажирани с извънпланови, спешни проверки по очевидно фалшиви и 

манипулативни сигнали, с което се поставя ненужно в риск здравето и живота на 

служителите. Трябва да се има предвид, че в тези проверки участват и други 

институции, което пречи на основната им работа по време на извънредна ситуация. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: ЕС иска да въведе „право на ремонт“ за телефони и таблети 

 

В нов план за кръгова икономика 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-razporedi-spirane-na-proverki-po-falshivi-signali/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-razporedi-spirane-na-proverki-po-falshivi-signali/
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Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/es-iska-da-vavede-pravo-na-remont-za-

telefoni-i-tableti.html 

 

 
 

Текст: Производителите на телефони, таблети и лаптопи ще се сблъскат със законови 

задължения, за да улесняват ремонта и повторната употреба на продуктите си в 

рамките на широкообхватен план за рециклиране от страна на изпълнителната власт 

на Европейския съюз. 

 

Европейската комисия иска драстично да увеличи рециклирането на електронни 

стоки, които често са трудни за ремонт, смяна на батерии или надстройка. Счита се, 

че по-малко от 40% от електронните отпадъци в ЕС се рециклират, пише "Гардиън". 

 

Европейската комисия ще разшири закона за екодизайна, за да обхване той 

телефони, таблети и лаптопи, като установи технически стандарти, така че тези стоки 

да се състоят от променящи се и ремонтируеми части.  

 

Настоящата директива за екодизайн определя стандартите за енергийна 

ефективност на компютри, телевизори, съдомиялни и перални машини. 

 

Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по околната среда, каза, че планът за 

„кръгова икономика“ е нов икономически модел за континента. 

 

„Линейният модел на растеж от типа „ вземете, направете, използвайте изхвърлете“ 

достигна своите граници“, каза той пред репортери. „С нарастването на световното 

население и потреблението този линеен модел ни тласка към все по-голяма криза с 

ресурси. Единственият път напред е отделянето на икономическия растеж от 

извличането на първични ресурси и тяхното въздействие върху околната среда. " 

 

Той каза, че без плана за „кръгова икономика“ ЕС не би могъл да постигне целта си за 

нулеви емисии до 2050 г. 

Модернизацията на закона за екодизайн е едно от направленията на Европейската 

Зелена сделка на ЕС, план за трансформиране на европейската икономика във 

връзка с климатичните извънредни ситуации. 

 

По-ранно надграждане на закона за екодизайна за установяване на стандарти за 

енергийна ефективност на тостери и чайници беше изоставено поради опасен 

обществен удар, след враждебна таблоидна кампания по време на референдума 

за Brexit. 

 

Законът ще трябва да бъде съгласуван от държавите-членки на ЕС и Европейския 

парламент. 

 

https://www.economic.bg/bg/news/12/es-iska-da-vavede-pravo-na-remont-za-telefoni-i-tableti.html
https://www.economic.bg/bg/news/12/es-iska-da-vavede-pravo-na-remont-za-telefoni-i-tableti.html
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Комисията също обмисля схема за целия ЕС, която би позволила на потребителите да 

продават или връщат стари телефони, таблети и зарядни устройства. Освен това иска 

да въведе общо зарядно устройство. 

 

В плана на Комисията е предвидено също насърчаване на индустрията да подобри 

рециклирането и повторната употреба на текстил, въпреки че няма да има нова цел 

за намаляване на битовите отпадъци. 

 

Има и цел всички опаковки да бъдат повторно използваеми или рециклируеми до 2030 

г., в опит на ЕС да се справи с проблема с отпадъците. 

 

Предвижда се и преглед на правилата за износ на отпадъци извън Европа, както и 

повече усилия за справяне с незаконните превози на боклук. Този ход идва в момент, 

когато Китай и други азиатски държави отхвърлят пратките от пластмаси и опасни 

електронни отпадъци от Европа и Северна Америка. Комисията призна, че износът на 

отпадъци води до „отрицателни въздействия върху околната среда и здравето в 

страните на местоназначение“ и заяви, че иска да създаде референтна стойност за 

„рециклирани в ЕС“ и повторно използвани материали. 

 

Източник: Webcafe.bg 

 
Заглавие: Продължава кампанията за събиране на опасни отпадъци в София 

 

Линк:https://www.webcafe.bg/id_1918635061_Kak_da_se_otkajem_ot_obshtestvot

o_na_ednokratnata_upotreba 
 

 
 

Текст: Брюксел иска хората да купуват по-малко дрехи, да не изхвърлят толкова често 

техниката си, а да я дават за поправка, когато се развали, да рециклират, вместо да 

изхвърлят безразборно боклук и т.н. И всичко това в опит да се намали сериозно 

консумацията на ресурси. 

 

В сряда Европейската комисия представи плана си за действие "Кръгова икономика", 

който засяга много неща - от ограничаването на отпадъците до регулиране на по-

голяма употреба на рециклирани материали в нови продукти. Новият план залага на 

това да се затвърдят сред хората принципите за намаляване на консумацията, 

повторнато употреба и рециклирането. 

 

Това е част от по-мащабна промяна на политиката на ЕК към по-екологично бъдеще, 

която включва "Зеления курс" и индустриалната стратегия, и цели да направи 

евросъюза климатично неутрален към 2050 г. 

 

https://www.webcafe.bg/id_1918635061_Kak_da_se_otkajem_ot_obshtestvoto_na_ednokratnata_upotreba
https://www.webcafe.bg/id_1918635061_Kak_da_se_otkajem_ot_obshtestvoto_na_ednokratnata_upotreba
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Идеята е да се намали ефектът върху планетата от дейността на човечеството - 

стремеж, мотивиран от нарастващото обществено безпокойство по редица еко теми 

като климатичните промени и замърсяването. 

 

"Имаме само една планета Земя, а към 2050 г. все пак ще потребяваме толкова, все 

едно имаме три планети", коментира казва европейският комисар по екологията 

Вирджиниус Синкевичус. 

 

Реалната борба тепърва предстои, като Комисията постепенно през следващите 3 

години ще въведе 35 закона, описани в анекса на плана. 

 

Идеята е с времето всичко да се промени 

 

Документът иска забрана на унищожаването на непродадени стоки, както и забрана 

за "планираното морално остаряване" - понятие, описващо създаването на 

компоненти от даден продукт така, че с времето да спрат да работят, което да наложи 

смяната на целия продукт. 

 

Също така е включена стратегия на ЕС за по-екологично производство на текстилни 

материи, както и налагане на регулаторни мерки, които да изистват от 

производителите на електроника да правят продукти като мобилни телефони, таблети 

и слушалки и т.н. по-лесни за ремонтиране и рециклиране. 

 

Целостната цел на тези промени е да се преодолее традиционният модел на вземане 

на ресурс, производство, употреба и изхвърляне, като производителите бъдат 

заставени да преосмислят начина, по който проектират продуктите си. 

 

Но наличието на повече устойчиви продукти няма да е достатъчно, за да стане 

икономиката по-кръгова. Европейската комисия също така иска хората да променят 

навиците си на потребление, и може би да се чувстват малко по-виновни, когато 

изхвърлят нещо, което лесно може да бъде поправено или на което може да бъде 

намерена друга полза. 

 

"Въпросът не е само в повторната употреба и рециклирането, а в създаването на нови 

отношения с продуктите, които притежаваме", заяви в петък заместник-председателят 

на ЕК Франс Тимерманс по време на обявяването на Европейския пакт за 

пластмасите - доброволно споразумение между правителства и компании да се 

ограничат пластмасовите отпадъци. "Те трябва да съществуват по-дълго... и да са 

напълно рециклируеми и подлежащи на ремонт." 

 

Планът също така иска компаниите да разработват нови бизнес-модели, базирани на 

принципа "продукт като услуга". 

 

"Вместо да купувате пералня, да купувате услугата пране", казва Тимерманс, 

допълвайки, че по този начин "премахвате стимулите пералнята да не е издръжлива, 

за да може производителят да продаде друга пералня три-четири години по-късно". 

 

За да защити потребителите от некоректни твърдения за екологичност и да повиши 

информираността, ЕК също така иска да създаде нови екологични обозначения, и да 
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застави компаниите ясно да показват информация за ефекта върху околната среда 

от техните продукти. 

 

Технологиите са обект на специално внимание 

 

Комисията недоволства, че технологичният сектор въвежда нови зарядни на всеки 

няколко години, така че тя ще изиска всички производители да използват общ стандарт 

за зарядно. 

 

"Наблюдаваме ситуация, в която Samsung миналата година създадоха ново зарядно, 

същото се случи с Apple, които промениха своя USB порт... така че определено трябва 

да се стремим към универсален стандарт", заяви еврокомисар Синкевичус преди 

представянето на екшън-плана. 

 

Той признава, че такава промяна не може да се случи веднага, тъй като това само би 

генерирало още повече отпадъци. 

 

"Трябва да има разумен период, когато той може да бъде въведен. Естествено, 

производителите също ще имат нужда от време, за да се нагодят, но определено 

трябва да имаме законодателство с краен срок, в който ще се стремим към 

реализация на това", заяви еврокомисарят. 

 

Екшън планът щади като цяло модния бранш 

 

Планът включва Стратегия на ЕС за текстила, която ще бъде предложена през 2021 г. Тя 

ще подходи с повече стимули, отколкото наказания, за да постигне "изчистване" на 

модната индустрия. Идеята на стратегията е да се фокусира върху изследвания и 

мерки за екологичен дизайн, както и върху подполагането на хората да получават по-

добър достъп до услуги за повторна употреба или поправка, вместо да се поставят 

задължителни строги цели и нива на екологичност. 

 

"Няма да зададем цел на количество текстил, което да бъде рециклирано или 

повторно използвано", казва Синкевичус. 

 

Този внимателен подход не е така взискателен като стъпките, предприети от Франция 

- родината на висшата мода. Париж предлага собствен план за кръгова икономика, 

който ще създаде нова разширена схема за отговорност на производителите от 

текстилната индустрия, забрана върху унищожаването на непродадени продукти и 

доброволни еко-етикети на дрехите. 

 

Френският министър на околната среда Брюн Поарсон заяви миналия месец, че иска 

да наложи обвързващи мерки на равнище ЕС. 

 

"За момента не мога да направя еко-етикетите на дрехите задължителни [във 

Франция], защото трябва да изчакам Европа да ги направи задължителни", коментира 

Поарсон. 

 

Пари, пари, пари 
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За да се промени из основи икономиката на ЕС към по-кръгов модел, Европейската 

комисия иска да насочи инвестициите, като разработи еко-обозначение в ЕС за 

финансовите продукти. Тя вече е започнала през 2018 с разработката на критерии за 

устойчиви финансови продукти. 

 

Други финансови инструменти включват насърчаване на широкото приложение на 

екологично данъчно облагане, включително данъци и такси върху сметища и 

инсинератори, както и употреба на ДДС за насърчаване на кръговата икономика. 

 

Предстоящи трудности 

 

За разлика от някои други грандиозни идеи на Европейската комисия, планът за 

кръговата икономика има силна обществена подкрепа, и няма единен блок от 

страни членки, които да се противопостават се на идеята. Това обаче далеч не 

означава, че всички го подкрепят. 

 

Чешкият зам.-министър на околната среда Владислав Смерш заяви по време на 

среща на Съвета по околна среда миналата седмица, че предишният екшън план за 

кръгова икономика от 2015 г. и директивата за пластмасите за еднократна употреба 

задават "доста мащабни" цели за отпадъците и опаковките - повечето от които все още 

не са реализирани в национални законодателства. 

 

"Не смятаме за уместно да се оповестяват нови цели за опаковките и отпадъците, тъй 

като другите цели трябва първо да бъдат имплементирани", коментира той. 

 

Синкевичус отвърна, че в момента има "предостатъчно време" страните да 

реализират новите правила. 

 

"Някои страни-членки успяха да имплементират регулациите на ЕС, други за 

съжаление имаха трудности с това. Трябва обаче да засилим имплементацията, 

защото имаме много малко възможности за маневри, ако искаме да постигнем 

климатична неутралност към 2050 г.", коментира еврокомисарят. 

 

Няма силна съпротива от бизнеса. Никълъс Ходац, генерален директор на UNESDA Soft 

Drinks Europe, казва, че неговият бранш "е готов да ускори инвестициите в събиране, 

рециклиране и рециклирано съдържание, за да превърне кръговата икономика в 

реалност". 

 

Екологичните организации като цяло приветстваха предложенията, но имаше и 

известни оплаквания. 

 

Стефан Ардити, директор по политиките в Европейското бюро по околната среда, 

коментира, че съжалява, че Комисията не е успяла да се ангажира с намаляване 

наполовина на отпечатъка на ЕС като суровини и материали към 2030 г. 

 

Мийдиб Болджър, активист в "Приятели на Земята - Европа", е по-критична и заявява, че 

"планът за кръгва икономика е лишен от досег с реалността и не отчита спешността 

на кризата в планетарен мащаб". 
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"Той няма да успее да намали потреблението на ресурси... защото е писан с цел да 

удовлетвори стремежа към безкраен икономически растеж, пренебрегвайки 

нуждите на хората и природата", е категорична тя. 

 

Запитан защо Европесйката комисия не се е ангажирала с цели за намаляване на 

потреблението на ресурси, Синкевичус отговори, че "като еврокомисар по околната 

среда, естествено аз имам много ясна позиция, че това е необходимо, но трябва и да 

бъдем реалистични по отношение на имплементацията". 

 

“Основната цел на екшън плана за кръгова икономика е масовизация на кръговата 

икономика и отделянето ѝ от извличането на природни ресурси - ако успеем да 

докажем, че постигаме растеж, без да извличаме повече ресурси, смятам, че можем 

да говорим и за други цели", допълва още еврокомисарят. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Започна дезинфекция на контейнерите за отпадъци в София 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zapochna-dezinfekciia-na-kontejnerite-za-

otpadyci-v-sofiia-2216611 
 

 
 

Текст: Започна измиване и дезинфекция на съдовете за смет в цяла София като част 

от мерките за предотвратяване на разпространението на коронавируса. Това 

съобщиха от Столичната община. 

 

Съдовете са над 21 750 броя 1100 литра и дезинфекцията ще се извършва от фирмите 

оператори регулярно. От общината молят гражданите да се информират за 

установения график за изхвърляне на различните потоци отпадъци с цел редовното и 

пълно събиране, без да застояват по територията на града. 

 

Графиците могат да бъдат намерени в районните администрации и от сайта на 

Столичната община. 

 

От вчера тече дезинфекция на 70 броя пешеходни подлези от страна на фирмите 

оператори, мият се улици и булеварди. Подробна информация кога и кои са 

предвидени за миене през тази седмица може да се намери на сайта на Столичния 

инспекторат. 

 

От общината призовават гражданите да спазват знаците и да си преместват 

автомобилите, когато ще се мие тяхната улица, за да бъде измита качествено. В 

противен случай дейността няма да се извършва до отстраняване на автомобилите. 

 

 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zapochna-dezinfekciia-na-kontejnerite-za-otpadyci-v-sofiia-2216611
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zapochna-dezinfekciia-na-kontejnerite-za-otpadyci-v-sofiia-2216611
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Източник: Profit.bg 

 
Заглавие: Незаконно сметище край Бургас: Вижте как цигани изхвърлят боклуци 

 

Линк: https://profit.bg/svezho/chovekat-koyto-pravi-patishta-ot-plastmasovi-otpadatsi/ 

 

 
 

Текст: Повечето хора в днешно време признават, че замърсяването с пластмаса е 

сериозен проблем. 

 

Част от тях търсят начини за борба с него - от намаляване на личната употреба на 

пластмаса до забрана на сламките за еднократна употреба, както цивилните, така и 

правителствата се опитват да се борят с непрекъснато нарастващото количество 

отпадъци, които произвеждаме. 

 

Отпадъци, чието разграждане може да отнеме хиляди години. Един от хората, които 

играят активна роля в тази битка, е Тоби Маккартни - инженер, който на пръв поглед е 

открил идеалния начин за повторна употреба на пластмасовите отпадъци. 

 

Шотландецът е вдъхновен от две неща. Първо, той казва, че притесненията на дъщеря 

му за големите количества пластмаса в океаните са нещо, което го е докоснало 

дълбоко. Второ, докато е на екскурзия до Индия, Макартни забелязва, че местните 

топят пластмасови отпадъци, за да запълнят дупките по пътищата си. Това му дава идея 

за създаването на собствена компания. 

 

На сайта на MacRebur също се разказва историята на произхода на компанията: 

„Идеята се зароди, когато нашият изпълнителен директор Тоби Макартни работе в 

Южна Индия с благотворителна организация, помагаща на хората, които са „берачи“ 

на сметищата. Работата им е да събират вещи, които могат да се използват повторно, 

и да ги продават, за да бъдат превърнати от боклук в нещо полезено. 

 

Източник: 24 Родопи 

 
Заглавие: „Грийн партнърс“ към търговци: Не изхвърляйте кашони край контейнерите, 

уведомете ни! 

 

Линк: https://rodopi24.blogspot.com/2020/03/blog-post_284.html 
 

 
 

https://profit.bg/svezho/chovekat-koyto-pravi-patishta-ot-plastmasovi-otpadatsi/
https://rodopi24.blogspot.com/2020/03/blog-post_284.html
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Текст: „Не изхвърляйте кашони в контейнерите. Складирайте ги, а после ни уведомете, 

за да дойде на място сметосъбиращ автомобил. Отпадъците ще бъдат извозени 

безплатно!“. 

 

Затова апелират от фирмата „Грийн партнърс“, която отговаря за сметоизвозването в 

Кърджали. Причината е в огромните отпадъци, които се трупат край контейнерите в 

близост до търговските обекти. 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, 

ползвателите на търговски обекти са задължени да събират разделно отпадъците от 

хартия и картон и да ги предават за оползотворяване на фирми притежаващи 

разрешение за този вид дейност. 

 

„Във връзка с извънредното положение в страната и създалата се паника за 

презапасяване с хранителни продукти сред населението в града са образувани 

сметища около съдовете за смет от кашони, опаковки и др. Тези сметища са в много 

голям размер и е непосилно да бъдат извозени своевременно. Това от своя страна 

замърсява околната среда и опазването на човешкото здраве. Умоляваме 

търговските обекти да спазват изискванията на законодателството и да не допускат 

образуването на сметища. При необходимост „Грийн партнърс БКС“ е готова да Ви 

съдейства в периода на извънредното положение и да Ви извози отпадъка след 

постъпила заявка на страницата на фирмата. Моля в тези трудни за всички дни да 

бъдем по ОТГОВОРНИ и СОЛИДАРНИ!“, посочват от фирмата. 

 

Телефон за контакт: 0894 468 447. 

 

 

 


