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Източник: Investor.bg 

Заглавие:  40% от битовите отпадъци на пластмаса у нас се рециклират  

 

Това е с 10% над средното ниво за ЕС, показва отчета на Националния план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/40-ot-bitovite-otpadyci-na-

plastmasa-u-nas-se-reciklirat-311319/ 

 

 
 
Текст: По експертни оценки в България се рециклират около 40% от образуваните 

битови отпадъци на пластмаса, което е с близо 10% над средното ниво за 

Европейския съюз. Това пише в отчета на Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., който министрите приеха при видеоконферентна връзка, 

съобщи пресцентърът на правителството. 

 
През последните години се наблюдава увеличаване на дела на рециклираните 

отпадъци в България. Така например, през 2017 г. са рециклирани 1067 хил. тона 



битови отпадъци, като в това количество се включват и трайно нарастващите през 

последните три години количества на компостирани биоотпадъци. 

 

Настоящият програмен период поставя основен акцент върху изграждането на 

системи за разделно събиране на биоотпадъци и тяхното рециклиране в 

компост. 

 

От постигнатите 36% рециклирани битови отпадъци за 2016 г., близо една трета е 

делът на рециклираните биоотпадъци, като се очаква значително да нарасне 

след 2020 г., когато ще бъдат изградени всички проекти, финансирани в 

настоящия период, пише в стратегията за прилагане на ефективно управление 

на отпадъците. 

  

Целта е това да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на 

използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, 

стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците..  

 

Продължава политиката на страната по изграждане на инфраструктурата по 

управление на биоотпадъците, се посочва в отчета. 

 

Компостирането на биоразградимите отпадъци е изведено като основен 

приоритет в националната политика за периода 2014-2020 г. Съгласно 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. основен 

приоритет е изграждането на инсталации за компостиране на разделно 

събрани биоразградими и/или зелени отпадъци. 

 

България успешно изпълнява също и заложените в европейското законодателство 

цели по рециклиране по специфични отпадъчни потоци - отпадъци от опаковки, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба 

моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори, като 

изпълнението се движи около и над средното ниво за държавите-членки. 

 

Към момента са обхванати над 6,5 млн. жители в 188 общини в системи за 

разделно събиране, посочват от Министерския съвет. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Европейската седмица на мобилността ще се проведе от 13 до 22 

септември 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101334805/evropeiskata-sedmica-na-mobilnostta-

shte-se-provede-ot-13-do-22-septemvri 

 
 



Текст: Европейската седмица на мобилността ще предложи алтернативни идеи 

за придвижване, много емоции и забавления от 13 до 22 септември. През тази 

година тя ще се проведе под надслов "Чиста мобилност за всички", а нейни 

организатори отново са Община Бургас и Областния информационен център. 

 

Началото ще бъде поставено от провеждащия се за трета поредна година 

фестивал на бягането - "Бургас Рън". Той ще стартира в 08.00 часа на 13 

септември /неделя/ на алеите зад хотел "Приморец". Бягането ще се проведе в 

три дисциплини - бягане за деца и родители с бебешки колички и на две 

дистанции от по 5 и 10 км. В периметъра на фестивала ще бъдат разположени 

щандове на различни изложители и богата съпътстваща програма за хора от 

всички възрасти и интереси. 

 

И в настоящото си издание Европейската седмица на мобилността ще обърне 

специално внимание на правилата за безопасно пресичане и движение по 

улиците. По този повод на пешеходните пътеки до СУ "Св. св. Кирил и Методий" и 

ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", актьори от Бургаския куклен 

театър, облечени като приказни герои, ще помагат на деца и възрастни да 

пресичат безопасно за първия учебен ден - 15 септември. 

 

На 16, 17 и 18 септември, от 16:00 до 19:00 часа, пред Експозиционен център 

"Флора", ще има улична викторина, а участниците в нея ще могат да си тръгнат с 

интересни подаръци и сувенири след като отговорят правилно на въпроси, 

свързани с разделното събиране на отпадъци. 

 

С интерес в програмата на Седмицата се очаква и велопоходът на фарове, 

който е предвиден за 18 септември /петък/, от 19:00 до 20:00 часа. Той ще 

стартира от паркинга на Северен плаж, а маршрута е оттам до Солниците и 

обратно. В пробега може да се включи всеки, който желае - от най-малките до 

най-големите колоездачи, стига да има фар, стоп и светлоотразители на 

велосипеда си за движение по тъмно. 

 

Ден по-късно - 19 септември, любителите на бягането край морето, могат да се 

пробват на дистанция от 5 км., със старт от Пантеона до хотел "Приморец" и 

обратно, а началото е в 09:00 часа. Отново на Пантеона в Морската градина в 

същия ден, но от 10:00 часа започва инициативата "Осинови куче, намери 

приятел", която се провежда съвместно с Общинския приют за безстопанствени 

кучета. Всеки, който желае ще може да се включи и да осинови домашен 

любимец. 

 

Финалът на Европейската седмица на мобилността ще бъде на 22 септември, 

когато на Стария континент се отбелязва Европейският ден без автомобили. На 

него в Бургас ще се проведе обиколка на няколко централни улици с участници 

в движението, които използват алтернативни средства за придвижване - 

велосипеди, тротинетки, ролери, скейтбордове. Началото е в 10.00 часа на 

пресечката между улиците "Цар Симеон I " и "Стефан Стамболов". По време на 

Деня без автомобили ще има томболи, уъркшоп с Блажка Димитрова на тема 

"Нулев отпадък, рециклиране и ефективна употреба на достъпните в градска 

среда продукти", а също така и уъркшоп с Яна Янева на тема "Мобилността като 

философия на живот". 

 



Източник: БТА 

 
Заглавие: Подготвя се разширяване на капацитета на депото за твърди битови 

отпадъци във Велико Търново 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2271403 

 

 
 
Текст: Подготвя се разширяване на капацитета на депото за твърди битови 

отпадъци във Велико Търново с още две клетки, съобщиха от пресцентъра на 

общината. 

 

През миналата година в Регионалната система за управление на твърди битови 

отпадъци, изградена край великотърновското село Шереметя са постъпили над 

27 000 тона отпадъци, от които повече от 25 800 тона са били за сепариране, а 

над 1095 тона за компостиране.  
 

След обработка от сепариращата инсталация са отделени над два тона 

рециклируеми отпадъчни материали, близо 3100 тона модифицирано гориво от 

отпадъци и повече от 11 тона биоразградими отпадъци.  

 

Регионалната система е открита през 2016 година, изградена е по проект, 

финансиран по ОП "Околна среда" на стойност 33,4 милиона лева и обслужва 

общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и 

Златарица.  

 

Основната клетка на депото е запълнена на ниво малко повече от 50 процента 

което кореспондира с първоначално заложения срок на експлоатация до 2023-а 

година, след което капацитетът на системата ще бъде увеличен, а проектът за 

разширението е в ход. 

 

Източник: Добричонлайн 

 
Заглавие: Ясна е причината за пожара на депото за неопасни отпадъци в с. 

Богдан 

  

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/60470/yasna-e-prichinata-za-pozhara-

na-depoto-za-neopasni-otpadtsi-v-s-bogdan 

 

 
 

https://www.dobrichonline.com/novini/60470/yasna-e-prichinata-za-pozhara-na-depoto-za-neopasni-otpadtsi-v-s-bogdan
https://www.dobrichonline.com/novini/60470/yasna-e-prichinata-za-pozhara-na-depoto-za-neopasni-otpadtsi-v-s-bogdan


Текст: Зам.-кметът по "Устройство на територията" инж. Пенчо Керванов съобщи, 

че в писмо от Пожарната безопасност посочват, че причината за 

самозапалването на сметището е микробическа от разлагането на органичните 

отпадъци и тяхното затопляне.  

 

Запръстяват пламналото депо за отпадъци в с. Богдан, една от версиите за 

пожара е човешка небрежност 

 

“Тяхното писмо ни е изключително важно, за да може да отнесем сметището в 

село Богдан към потенциално опасните. Имаме проект за рекултивация на 

самото сметище, но не успя да се осъществи, тъй като не беше отнесено към 

този тип сметища”, каза инж. Пенчо Керванов.  

 

Той увери, че към настоящия момент няма тлеещи участъци, но има силна 

миризма на изгорели отпадъци, най-вече на пластмаса. В заключение посочи, че 

източниците на замърсяване на въздуха в града могат да бъдат и извън пределите 

на Добрич. 

 


