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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Зам.-министър Николова участва във видеоконференция с министрите 

на околната среда на ЕС 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-vuv-

videokonferenciya-s-ministrite-na-okolnata-sreda-na-es/ 
 

 
 

Текст: Днес, 13 юли 2020 г., се проведе откриваща видеоконференция на 

министрите на околната среда на държавите от Европейския съюз (ЕС), 

организирана от Германия като ротационен председател на Съвета на ЕС. 

България беше представена от заместник-министър Атанаска Николова. 

 

В условията на безпрецедентна икономическа криза, породена от КОВИД-19 

пандемията, в края на май т.г. Европейската комисия представи мащабен План 

за възстановяване, който да допринесе за зелен и цифров преход. Комисията 

предложи също създаването на нов инструмент за възстановяване „Следващо 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-vuv-videokonferenciya-s-ministrite-na-okolnata-sreda-na-es/
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поколение ЕС“ на стойност 750 млрд. евро и преработена МФР за периода 2021-

2027 г. на стойност 1 100 млрд. евро. 

 

В рамките на днешната среща беше дискутиран подходът, който да бъде 

приложен в държавите членки и който да гарантира, че инвестициите в рамките 

на Плана за възстановяване ще допринасят за постигането на целите, заложени 

в Европейската зелена сделка. 

 

В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че за България 

грижата за околната среда и климата са неизменна част от мерките за 

възстановяването от кризата. „Именно затова, повече от всичко ние трябва да 

покажем на нашите граждани, че солидарността не е само лозунг“, посочи 

заместник-министър Николова. Важно условие за  възстановяването на Европа е 

своевременното инвестиране в реформиране и подпомагане в областите, 

където въздействието на кризата и необходимостта от зелена трансформация е 

най-силно. Това са секторите, които без необходимата помощ не могат да 

осигурят растеж и устойчиво развитие на икономиките. Те трябва да получат своя 

шанс да се преустроят бързо и да оптимизират използването на ресурси, 

инвестирайки в модерни технологии. Посочено беше, че е необходимо 

разработване на ръководство с цел осигуряване на разпознаваемост на 

инвестициите, носещи доказан директен и индиректен принос за постигането на 

целите на Европейската зелена сделка и по-специално – за опазване на 

природния капитал, за зелен растеж и нови работни места. Заместник-министър 

Николова изрично подчерта, че не следва да се допуска загуба на европейската 

конкурентоспособност и че всяка стъпка в посока към екологичен преход трябва 

да бъде подкрепена с необходимите финансови ресурси. 

 

В рамките на днешните дискусии министрите обмениха мнения и за значението 

на дигитализацията за постигането на целите в областта на околната среда и 

климата. Заместник-министър Николова изрази подкрепа за изключително 

навременната инициатива на Германското председателство, като подчерта 

ролята на дигитализацията за инкорпорирането по политиките по околна среда 

и климат в останалите секторни политики. 

 

Видеоконференцията ще продължи и утре, като в дневния ред е включено 

обсъждането на предстоящото представяне от страна на Европейския съюз, на 

национално определените приноси, по Рамковата конвенция за изменение на 

климата. България ще изрази подкрепа за амбицията на Председателството за 

активна климатична дипломация и работа с международните ни партньори за 

засилване на световната амбиция, тъй като самостоятелните, макар и силно 

амбициозни усилия на ЕС за намаление на емисиите не биха могли да 

допринесат за постигането на целта на Парижкото споразумение и да доведат 

до реално смекчаване на изменението на климата. В същото време ще бъде 

припомнена и многократно изразяваната позиция на страната, че при 

залагането на нови, по-високи цели следва да се държи сметка за 

задълбочаващия се процес на износ на производства в държави извън ЕС, които 

не прилагат същите високи екологични стандарти. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Само 33 от общо 265 общини рециклират над 50% отпадъци 



Линк: https://news.bg/society/samo-33-ot-obshto-265-obshtini-retsiklirat-nad-50-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: По-голямата част от общините в България не се справят с изискването да 

рециклират над 50 процента от отпадъците си. От 265 общини само 33 са 

изпълнили изискването. Това става ясно от последните данни на Изпълнителната 

агенция по околна среда, цитирани от БНТ. 

 

Така България се отдалечава от критериите на Европейския съюз, според които 

до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от 

общинската смет. 

 

Според данните на Изпълнителната агенция по околна среда, 45 от общо 265-те 

общини у нас имат нула процента рециклирани битови отпадъци. Едва 33 са 

общините, които са изпълнили изискването за рециклиране на над 50 процента 

от сметта си. 

 

В община Пловдив годишно се депонират 150 000 тона отпадъци. Градът се 

нарежда сред отличниците, тъй като 64 процента от общата смет през 2018 

година е рециклирана. 

 

Гергана Василева, главен експерт дирекция "Екология и управление на 

отпадъците", община Пловдив, обяснява, че месените битови отпадъци постъпват 

на две места, на регионално депо за неопасни отпадъци в село Цалапица и на 

инсталациите в село Шишманци. 

 

Заводът за преработка на битови отпадъци край Шишманци приема и 

преработва сметта на общините Марица, Раковски, Брезово и Пловдив. 30 

процента от отпадъците, които не са годни за рециклиране, се депонират. 

Останалата част се разделя и приготвя за преработка, а от органичния отпадък 

се произвежда тор. 

 

Според данните на Изпълнителната агенция по околна среда преди две години 

русенската община Сливо поле е рециклирала 0% от отпадъците си. От 

местната администрация обявиха, че от 2 години имат договори с фирма за 

разделно събиране и с топлофикационно дружество за безвъзмездно 

сепариране на отпадъците. 

 

Общините на територията на РИОСВ - Русе има сключени договори с фирми за 

разделно сметосъбиране, но от това се ползват по-малко от половината 

населени места. 

 

Десислава Куцарова - гл. експерт "Отпадъци", РИОСВ - Русе, пояснява, че има 

един проблем с оползотворяващите организации, че в по-малките общини не им 

е икономически изгодно. 

 



На местата, на които общините не рециклират достатъчно, депата се запълват 

по-бързо от планираното. Всички общини у нас плащат отчисления към местните 

екоинспекции за тон депониран отпадък. През 2020 година цената е 69 лева за 

тон, като след две години сумата ще достигне до 95 лева за тон депониран 

отпадък. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: В Ротердам монтират мост от рециклирани отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/v-roterdam-montirat-most-ot-reciklirani-

otpadyci-2232998 

 

 
 

Текст: Мост от отпадъци, изработен на 3D принтер ще се появи в Холандия до 

края на годината, предаде РИА Новости. 

 

Властите на Ротердам обявиха, че ще монтират нов мост, отпечатан на 3D 

принтер от рециклирани материали, според Euro-Pulse. 

 

Дължината му ще бъде 6,5 метра и ще бъде монтиран до края на 2020 г. в парка 

Cralings Bos. 

 

Конструкцията ще замени съществуващата дървена конструкция в парка, 

монтирана през 1975 година. Според изчисленията на проектантите новият мост 

може да издържи два пъти по-дълго - тоест до 2100 година. 

 

Той ще бъде оборудван със специални сензори, които ще събират данни за 

състоянието на обекта и ще ги предават на „цифровия двойник“, разположен в 

съседна сграда. 

След края на живота на моста всички негови материали могат да бъдат 

рециклирани и използвани повторно. 

 
Източник: Столица 

 

Заглавие:  Събраха и извозиха над 6 тона едри отпадъци от "Манастирски ливади- 

изток" 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-triadica/sabraha-i-izvoziha-nad-6-tona-edri-otpadatsi-

ot-manastirski-livadi-iztok-snimki 

 

 



 

Текст: Над 6 тона едрогабаритни отпадъци бяха събрани и извозени от 

"Манастирски ливади- изток". Кварталът е един от най-пострадалите от бурята, 

която премина в София миналата седмица. Акцията бе с цел да се изчистят и 

съберат отпадъци след поройния дъжд по места. Организацията бе на район 

"Триадица" и на Столичен инспекторат. След потопа в София: Събират и извозват 

едри отпадъци от "Манастирски ливади- изток" Почистване на улици и тротоари 

имаше през почивните дни и на друго място, пострадало от бурята- район 

"Оборище". В района върви и миене на улици "на карета", като успоредно с това 

се измиват и детски площадки, които попадат в тях като на ул. "Алеко 

Константинов" и ул. "Марица".  

 

 


