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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА 

 

Линк: https://segabg.com/category-bulgaria/mosv-predlaga-bez-turgove-pri-izgaryane-

na-otpaduci 

 

 
 

Текст: С проекта на ПМС се правят промени в Приложение № 1 към Наредбата за 

излезлите от употреба моторните превозни средства с цел транспониране на 

Директива 2020/362/ЕС и Директива 2020/363/ЕС, с които се изменя Приложение II към 

Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства. В 

Приложение II към директивата са въведени освобождавания от забраната за 

употреба на олово, живак, кадмий или шествалентен хром, които Европейската 

комисия периодично преразглежда. 

 

В настоящото изменение на Приложение II към директивата се стеснява обхватът на 

освобождаване на използването на олово в електрически връзки в интегрални схеми 

с обърнат монтаж на кристала в корпуса за превозни средства, чийто тип е одобрен 

след 1 октомври 2022 г. Оловото ще може да се употребява и в припой за запояване 

на многопластови стъкла с определен ток на спойката, в превозни средства и 

резервни части към тях, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г. Съществуващите 

подходящи алтернативни вещества на шествалентния хром все още не могат да 

бъдат използвани в продукти, поради което се въвежда освобождаването за 

абсорбционни хладилници, проектирани да работят изцяло или частично с 

електрически нагревател да се определи за превозни средства и резервни части, 

чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г. 

 

Срокът за обществено обсъждане е 01.04.2020г. 

 

Писмени становища по проекта от заинтересованите лица, моля, изпращайте на 

електронен адрес: apeychev@moew.government.bg 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Коя страна от ЕС генерира най-много битови отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101242597/koa-strana-ot-es-generira-nai-mnogo-bitovi-

otpadaci 

 

https://segabg.com/category-bulgaria/mosv-predlaga-bez-turgove-pri-izgaryane-na-otpaduci
https://segabg.com/category-bulgaria/mosv-predlaga-bez-turgove-pri-izgaryane-na-otpaduci
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Текст: През 2018 г. в Евросъюза са генерирани по 492 кг боклук на глава от 

населението. Това е с 5% по-малко в сравнение с пика от 518 кг на човек през 2008 г., 

сочат публикувани днес данни на Евростат.  

 

Общо за миналата година в ЕС са генерирани битови отпадъци от 220 млн. тона. Това 

количество е малко по-голямо от 2017 г. - 218 млн. тона. 

 

Със своите 766 кг на глава от населението Дания се нарежда на първо място сред 

страните членки. Други страни, генерирали над 600 кг боклук, са Малта (640 кг), Кипър 

(637 кг за 2017 г.), Германия (615 кг) и Люксембург (610 кг). 

 

На обратния полюс с най-малко генерирани отпадъци е Румъния - 272 кг на глава от 

населението. Близо до нея се нареждат Полша (329 кг), Чехия (351 кг) и Унгария (381 

кг). 

 

С 423 кг отпадъци на глава от населението за 2018 г. България е под средното ниво за 

ЕС. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Шест неща, които не трябва да рециклирате 

 

Вижте кои са най-често допусканите грешки при рециклирането 

 

Линк: https://www.marica.bg/svqt/shest-neshta-koito-ne-trqbva-da-reciklirate 
  

 
 

Текст: Много от нас се стараят да живеят природосъобразно, а първата стъпка към 

подобен живот е рециклирането. Не е голяма философия да разделяш отпадъците 

си, нито много ще се натовариш, ако изминеш още няколко метра, за да стигнеш от 

общия контейнер до този за рециклиране. Важно условие при процеса е отпадъците 

да са чисти. Това означава да измиете кофичката от мляко преди да я отделите в 

контейнерите за пластмаса, както и да не давате мръсни от храната пакети. Тези 

изисквания са не заради нечия прищявка, а за да не се развалят машините, които 

обработват битовия отпадък. 

 

И макар че много хора искат да следват правилата, има някои определени 

материала, които е хубаво да спрете да рециклирате. Ето кои са те: 

https://www.marica.bg/svqt/shest-neshta-koito-ne-trqbva-da-reciklirate


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 

Найлонови торбички 

 

Учудващо, но не е препоръчително да рециклирате меките найлонови торбички, 

защото те лесно могат да запушат машините и да забавят операцията по 

преработката. Често се налага работниците да ги вадят на ръка. Затова вместо да 

складирате найлоновите торби за преработване, просто спрете да ги употребявате. 

Използвайте платнени чанти за многократна употреба. Това ще спести замърсяването 

в мащабен план, а и пари от бюджета Ви. 

 

Кутии от пица 

 

Всички обожаваме пица и не рядко си поръчваме. Въпреки че кутиите са от картон, 

той не подлежи на рециклиране, защото е мазен от храната. Но има и добра новина. 

Ако картонените кутии и хартия са мръсни, заради храната, която са съхранявали, те 

могат да се компостират, стига да не са облицовани с пластмаса. Салфетките и 

хартиените кърпички задължително трябва да се компостират, а не рециклират. 

 

Опаковъчен целофан 

 

Лъскавата, метална опаковъчна хартия и декоративните панделки не подлежат на 

рециклиране. Когато опаковате подарък, изберете неламинирана хартия като 

вестник или хартиени пликове. Лесно може да тествате дали подаръчната Ви опаковка 

може да се рециклира. Смачкайте я на топка. Ако запази формата си, значи може 

да се преработи. Ако ли не, използвайте я колкото можете повече и накрая я хвърлете. 

 

Касови бележки 

 

Касовите бележки са хартиени, но създават няколко затруднения. Първото е 

големината им. Твърде малките размери не са предпочитани без значение дали става 

въпрос за хартия или за метални частици. Основният проблем при касовите бонове 

обаче е мастилото. Съдържанието на Бисфенол А, известен като BPA, е химикал, 

който замърсява останалата преработена хартия, освен това е вреден за здравето. 

 

Някои видове стъкло 

 

Понякога нещата се чупят! Не е кой знае какво. Трябва да знаем обаче, че не всяко 

стъкло е податливо на рециклиране, затова няма смисъл да отделяте счупени или 

стари стъклени чаши, огледала, чинии, електрически крушки, защото те имат различни 

точки на топене и химически състав. Същото важи за керамичните и порцеланови 

посуди. По-добре ги използвайте за нещо друго, ако можете ги преобразувайте в 

крафт продукт. Ако ли не, отиват в общия контейнер! 

 

Картонени чашки за кафе 

 

Повечето чаши за кафе са облицовани с пластмасов филм, който ги прави устойчиви 

на течности и съответно трудни за рециклиране. Основен проблем е разделянето на 

два или повече различни материала от продукта, с цел разпределяне по вид. Най-

добрият съвет, който мога да Ви дам, е да спрете да използвате този тип чашки. Вместо 
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това може да носите своя собствена в офиса, в парка, при пътувания. Дори в някои 

заведения вече позволиха на клиентите да сипват напитките им в собствена чаша. 

Подобно явление се наблюдава на места и при заведения за готова храна. Някои 

разрешават да слагат храната в кутия за многократна употреба, донесена от клиента. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Продължава дезинфекцията на пешеходните подлези, контейнери за 

отпадъци и миенето на улици в София 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/03/18/2758333/prodalzhava-dezinfektsiyata-

na-peshehodnite-podlezi-konteyneri-za-otpadatsi-i-mieneto-na-ulitsi-v-sofiya.html 
 

 
 

Текст: Продължава изпълнението на дейности за дезинфекция с цел 

предотвратяването на разпространението на COVID-19 в София. Това съобщиха от 

пресцентъра на Столична община. 

Извършва се ежедневна дезинфекция на пешеходните подлези на територията на 

Столична община. 

 

Миенето на улици и булеварди на територията на Столична община също 

продължава и се извършва като към използваната вода се добавя и дезинфекционен 

препарат. Днес екипите ще продължат дейности по миене в районите „Илинден“, 

„Изгрев“, „Подуяне“ и др. 

 

Дезинфекцират се и контейнерите за битови отпадъци, които са разположени в 

районите. Дейностите ще се извършват на всеки три дни. През последния ден това е 

направено в районите „Младост", „Лозенец", „Триадица", „Надежда", „Панчарево", 

"„Връбница", „Красно село“ и „Банкя". Сметосъбирането и сметоизвозването се 

извършва по установения за това график. 

Дезинфекцирани са и открити обществени пространства със специализирана 

техника в кв. „Христо Ботев“, район „Слатина", кв. „Филиповци“, район „Люлин" и в 

район „Красна поляна“. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Временно се преустановява работата на мобилните пунктове за опасни 

отпадъци в Шумен 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2169703 
 

http://www.focus-news.net/news/2020/03/18/2758333/prodalzhava-dezinfektsiyata-na-peshehodnite-podlezi-konteyneri-za-otpadatsi-i-mieneto-na-ulitsi-v-sofiya.html
http://www.focus-news.net/news/2020/03/18/2758333/prodalzhava-dezinfektsiyata-na-peshehodnite-podlezi-konteyneri-za-otpadatsi-i-mieneto-na-ulitsi-v-sofiya.html
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2169703
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Текст: Работата на мобилните пунктове за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата в Шумен се преустановява до 16 април, съобщиха от пресцентъра на 

общинската администрация. 

Оттам уточняват, че временното преустановяване на работа се налага заради 

епидемичната обстановка в страната и предприетите мерки за ограничаване на 

разпространението на COVID-19, както и с препоръките на Националния оперативен 

щаб и министъра на здравеопазването. 

 

Източник: Dobrichonline.com 

 
Заглавие: ДОБРИЧ ОТБЕЛЯЗВА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО С ОНЛАЙН 

ИНИЦИАТИВИ 

 

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/57373/dobrich-otbelyazva-svetovniya-den-

na-retsikliraneto-s-onlayn-initsiativi 

 

 
 

Текст: Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и 

включва училища, фирми, организации и единици хора, които демонстрират 

различни начини за рециклиране на ежедневните отпадъци. Те са наречени “Герои на 

рециклирането” (#RecyclingHeroes), каквато е и темата на събитието през 2020г. Този 

ден се отбелязва за трети път по инициатива на Global Recycling Foundation. Целта е 

да бъдат популяризирани историите на хора, общности и градове, за които 

намаляването на отпадъците и рециклирането са приоритет. 

 

Заради Извънредното положение в страната във връзка с мерките за недопускане 

разпространението на коронавируса COVID-19, се отменят всички планирани 

публични събития, но не и отбелязването на Деня на рециклирането. Първата стъпка е 

човек да създаде навик за разделно събиране във всекидневието си. 

 

„Добрич е един от градовете, който ще обърне внимание на консумацията и ще ви 

изненада с практични и забавни начини да разберем значението на RRR (Reduce, 

Reuse, Recycle)”. За да станете герои на промяната,  покажете вашия начин за 

разделно събиране на отпадъци”, споделят организаторите. 

 

Можете да подкрепите кампанията като посетите страницата на събитието във 

фейсбук, както и да споделяте снимки и видеа на страниците на партньорската 

https://www.dobrichonline.com/novini/57373/dobrich-otbelyazva-svetovniya-den-na-retsikliraneto-s-onlayn-initsiativi
https://www.dobrichonline.com/novini/57373/dobrich-otbelyazva-svetovniya-den-na-retsikliraneto-s-onlayn-initsiativi
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мрежа в Добрич. Разпространете личния си добър пример, добавяйки хаштаговете 

#RecyclingHeroes  и #ГероиНаРециклирането. 

 

Кампанията на национално ниво се осъществява със съдействието на БГ бъди активен. 

Партньори в Добрич са Зеленият пламък, Черноморски център за развитие и 

ДоброЖънци.   


