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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за 

екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за 

периода 2021-2028 г. 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zadanie-za-opredelyane-na-obhvata-

i-sudurjanieto-na-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-na-nacionalen-plan-za-

upravlenie-na-otpaducite-za-perioda-2021-2028-g/ 

 

 
 

Текст: В изпълнение на чл. 19а от Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми представяме за обществени 

консултации Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за 

екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за 

периода 2021-2028 г.  

 

https://www.moew.government.bg/bg/zadanie-za-opredelyane-na-obhvata-i-sudurjanieto-na-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-na-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpaducite-za-perioda-2021-2028-g/
https://www.moew.government.bg/bg/zadanie-za-opredelyane-na-obhvata-i-sudurjanieto-na-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-na-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpaducite-za-perioda-2021-2028-g/
https://www.moew.government.bg/bg/zadanie-za-opredelyane-na-obhvata-i-sudurjanieto-na-doklad-za-ekologichna-ocenka-eo-na-nacionalen-plan-za-upravlenie-na-otpaducite-za-perioda-2021-2028-g/


Писмени становища по документа могат да бъдат изпращани на електронен 

адрес: dyankov@moew.government.bg  и ope@moew.government.bg в срок до 9 

декември 2020г. 

 

Източник: Cross.bg 

Заглавие: Огромното количество медицински отпадъци се превръща в 

екологичен проблем 

 

Линк: https://www.cross.bg/otpadutzi-problem-maski-1648321.html#.X8CRxs7iuUk 

 

 
 

Текст: Огромното количество медицински отпадъци по целия свят се превръща в 

сериозен екологичен проблем. Все по-често се срещат захвърлени маски по 

улиците. При направена от нас анкета на тема как трябва се изхвърлят маските 

за еднократна употреба, установихме, че въпросът не е напълно ясен. 

 

Според изследвания вирусът се задържа до 24 часа на картон и до 3 дни на 

пластмаса. Затова маските и личните предпазни средства трябва да бъдат 

поставяни в затворен плик и да се изчака 3 дни преди изхвърлянето им в общите 

контейнери. 

 

Пандемията повиши драстично закупуването на маски за еднократна употреба 

и ръкавици, което пък от своя страна доведе до още един глобален проблем - 

замърсяване с еднократна пластмаса. Препоръките на Световната здравна 

организация са да се използват текстилни маски. 

 

В момента ситуацията е тежка, нашите колеги, които работят по крайбрежието 

на Черно море още в началото на летния сезон казаха, че много често намират 

големи количества пластмасови отпадъци, в това число ръкавици и маски, 

предимно за еднократна употреба, коментира Виолета Керемидчиева, екип 

"Нулеви отпадъци" на Екологично сдружение "За Земята". 

 

В момента изглежда, че заради незнанието на хората, ние решаваме един 

спешен проблем, жертвайки един неотложен проблем, каквото е 

пластмасовото замърсяване. 

 

Освен самите маски за еднократна употреба, екологичен проблем се оказва и 

тяхното изгаряне. Според МОСВ на изгаряне в инсинератор подлежат 

биологичните медицински отпадъци и всички отпадъци, образувани от дейността. 

 

Предимно ТЕЦ-ове, които до този момент са работили на въглища, те 

 

започват да изгарят отпадъци без конкретните изследвания какъв е екологичният 

отпечатък и какво е влиянието върху здравето на хората, които живеят в 

непосредствена близост, коментира Виолета Керемидчиева. 



 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Над 6000 контейнери за разделно събиране на отпадъци има в 

София 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/nad-6000-konteineri-za-razdelno-

sabirane-na-otpadatsi-ima-v-sofiya 

 
 

Текст: Над 6000 са контейнерите за разделно събиране на отпадъците, 

разположени на територията на Столична община. Това съобщи в социалната 

мрежа заместник- кметът на столицата по екология Десислава Билева. Всяка 

година обемът на събираните в контейнерите отпадъци нараства значително.    

"Едни от най-често задаваните въпроси, свързани с разделното събиране, се 

отнасят за отделянето на специфичните отпадъци. Ако и Вие се чудите къде да 

изхвърлите счупените порцеланови чинии и чаши, отговорът е - в сивия 

контейнер!", написа още Билева.  

 

Източник: Новини.бг 

 

Заглавие: НПО дари на община Асеновград кошове за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/631271 

 

 
 

Текст: Сдружение "БГ Бъди активен" направи дарение за община Асеновград. 

Организацията е неправителствена. Сдружението често инициира мероприятия, 

свързани с почистване или мотивиране на младите да се движат повече, защото 

спортът е здраве. 

 

"БГ Бъди активен" дариха на община Асеновград три коша за разделно събиране 

на отпадъци. А именно: за пластмаса и метал е жълтият; за хартия и картон е 

синият; за стъкло е зеленият. 

 

Те са поставени във фоайето на общинската администрация на втория етаж - 

преди входа за "Информационен център". Идеята е да се мотивират и 

амбицират асеновградчани да започнат разделно сметосъбиране у дома си, с 

цел опазване на околната среда. 

 



Отпадъците, събрани отделно, според вида си, могат да бъдат рециклирани и 

отново да влязат в употреба. Трите коша, поставени в община Асеновград, могат 

да се ползват не само от общинските служители, но и от жителите, които 

посещават администрацията. 

 


