
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

08 ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

                                                  

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: ЕС изостава с преработката на пластмасовите опаковки 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/es-izostava-s-prerabotkata-na-

plastmasovite-opakovki-227807 
 

 
 

Текст: ЕС изостава в преработката на пластмасови опаковки и може да не 

постигне целите за наростване на дела им за 2025 г. и 2030 г., сочи доклад на 

Европейската сметна палата (ЕСП), представен днес. 

 

Само отпадъците от опаковки, например кофички от кисело мляко или 

пластмасови бутилки за вода, представляват около 40% от употребата на 

пластмаса и над 60% от пластмасовите отпадъци в ЕС. Те са най-малко 

преработваните опаковки в ЕС (над 40 на сто). През 2018 г. Европейската комисия 

удвои целта за преработка на 50 на сто от тези отпадъци до 2025 г. и на 55% до 

2030 г. 
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Комисията предвижда да измени правилата за създаване на опаковките и 

според палатата това може да доведе до повишаване на преработката. Засега 

данните за повторната обработка на пластмасовите отпадъци в ЕС не са точни и 

не допускат съпоставяне. Новите начини за изчисляване следва да предоставят 

по-надеждна картина и може да доведат до значителна корекция на отчетените 

данни и да се окаже, че реално преработените пластмасови опаковки са 30 на 

сто, а не 42%, отбелязва палатата. За да управляват пластмасовите отпадъци 

съобразно поставените цели, държавите в ЕС са силно зависими от износа на 

използваните опаковки. Близо една трета от отчетените като преработени 

пластмасови опаковки се изнасят от ЕС, се уточнява в съобщението. 

 

От януари 2021 г. по-голямата част от превоза на пластмасови отпадъци ще бъде 

забранен. Липсата на възможности за обработка на тези отпадъци в ЕС може да 

доведе до увеличаване на незаконния превоз и на свързаните с отпадъци 

престъпления, срещу които европейското законодателство е твърде слабо, се 

посочва в доклада. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Рекултивират депото за отпадъци край Каварна по проект 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101352411/rekultivirat-depoto-za-otpadaci-krai-

kavarna-po-proekt 

 

 
 

Текст: Рекултивация ще бъде извършена на депото за отпадъци край Каварна 

посредством изпълнение на строителни и монтажни работи по проект.  

 

Проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град 

Каварна” по Оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.” е бил 

представен днес. Основните дейности са подготовка и изпълнение на 

инвестиционен проект за техническа рекултивация на депо за неопасни 

отпадъци в община Каварна; извършване на строителни и монтажни работи; 

организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка 

на документация за възлагане на обществени поръчки. 

 

Общата стойност на финансирането е 1 126 338,14 лв., от които 957 387,42 лв. 

европейско и 168 950,72 лв. национално съфинансиране.В резултат 

изпълнението на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на 

депото, като ще бъдат компактирани отпадъци от площ 2,78 ха и ще бъде 

рекултивирана площ на депото от 0,894 ха, а ефектите ще бъдат подобряване на 

ландшафта, намаляване и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху 

околната среда от човешката дейност, включително ограничаване на 

замърсяването на околните терени и на морския бряг. 

 

Периодът на изпълнение на проекта е до април 2022 г. 



 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Междублоково пространство или депо за отпадъци? Грозна гледка в 

центъра на Пловдив 

 
От ОП "Чистота" направили три курса, за да вдигнат боклуците, след тях - пак 

затрупано 

 

Линк: https://trafficnews.bg/absurdi/mezhdublokovo-prostranstvo-ili-depo-otpadatsi-

grozna-gledka-191182/ 

 

 
 

Текст: За поредната мизерия около кофи за боклук в Пловдив сигнализираха 

читатели на TrafficNews. Бидони, кашони, мокет, стори гуми, ръждясала 

ламарина, кофи, пълни със засъхнала вар, стъкларии, мебелировка – това е то ! 

 

Картинката се наблюдава в район „Централен”, в непосредствена близост до 

класните стаи на две училища - ОУ "Душо Хаджидеков" и СУ "Паисий 

Хилендарски". Кофите за смет на ул. „Петко Д. Петков” неведнъж са ставали 

обект на нашето внимание. В началото на септември сигнал по темата 

пристигна от възмутен читател - а ситуацията същата. Става ясно, че или боклукът, 

който живеещи и търговци изхвърля там, надвишава капацитета на контейнерите, 

или не се поема необходимата отговорност от ОП "Чистота". 
 

След получените сигнали, нашият екип се свърза с ОП ”Чистота”. Оттам ни бе 

обяснено, че те са заварили това положение в понеделник и техен автомобил е 

направил три курса, за да разчисти пространството.  Част от отпадъците вече са 

премахнати, утре мястото ще бъде почистено основно.   

 

„Макар това да е централен район, подобни гледки не са прецедент. 

Контейнерите се събират без почивен ден, а встрани от тях прелива от нетипични 

и небитови отпадъци. Мерките по контрол ще се засилят” коментираха от ОП-то 

за TrafficNews. 

 

Директорът на ОП „Чистота” Николай Георгиев напомня на пловдивчани, че 

изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните места е недопустимо и 

подлежи на санкции. За физически лица глобите са от 300 до 1000 лв., за 

еднолични търговци или юридически лица – от  1400 до 4000 лв, а гражданите 

могат да бъдат глобени и с фиш от 10 до 50 лв. 

 

Апелираме живущите също да поемат своята лична отговорност към правилното 

сортиране, разпределяне и изхвърляне на битовите отпадъци.  От „Чистота” 

призовават, „вместо да изхвърля кашони отстрани, човек може да ги нагъне и да 

ги пусне в жълтия контейнер за хартия”. 

 



Източник: Rodop24.com 

 

Заглавие: Много туристи, много и отпадъци 

 

Линк: https://rodopi24.blogspot.com/2020/10/mnogo-turisti-monogo-i-otpadutsi.html 

 
 

Текст: Туристическият интерес към Родопите в пандемичното лято отбеляза 

рекордни стойности. Хиляди посетители има всеки уикенд по бреговете на 

язовир „Кърджали“, а това за жалост се отрази и на „чистотата“. 

 

Контейнерите на входа на вилните зони край Енчец и Галаватарци преливат от 

боклуци. Нещо повече, местата около кофите за смет са осеяни с отпадъци от 

всякакъв вид и калибър. Грозна гледка, която посреща множество гости от 

района и вътрешността на страната. Решението вероятно е - повече съоръжения 

и сгъстен график за сметоизвозване. 

 

  

 

 

 

 


