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Източник: Канал3 

 

Заглавие: Китай задължава търговците да докладват за използването на 

пластмаси за еднократна употреба 

 

Предложението на министерството на търговията е част от по-широк натиск 

за справяне с огромния проблем с отпадъците 

 

Линк: https://kanal3.bg/news/world/azia/142815-Kitay-zadaldzava-targovcite-da-

dokladvat-za-izpolzvaneto-na-plastmasi-za-ednokratna-upotreba 
 

 
 

Текст: Китай принуждава ресторантите, платформите за електронна търговия и 

службите за доставка да докладват за използването на пластмаси за еднократна 

употреба, съобщава BBC. 

  

Министерството на търговията заяви, че е създало национална система за 

търговците на дребно да отчитат потреблението си на пластмаса. 

  

https://kanal3.bg/news/world/azia/142815-Kitay-zadaldzava-targovcite-da-dokladvat-za-izpolzvaneto-na-plastmasi-za-ednokratna-upotreba
https://kanal3.bg/news/world/azia/142815-Kitay-zadaldzava-targovcite-da-dokladvat-za-izpolzvaneto-na-plastmasi-za-ednokratna-upotreba


Предложението на министерството е част от по-широк натиск за справяне с 

огромния проблем с отпадъците в Китай. 

  

Увеличението на доставките на храна за дома също е довело до нарастване на 

обемите. 

  

Още новини от света и България четете тук 

  

През септември министерството заяви, че пластмасовите торби за еднократна 

употреба и приборите за хранене ще бъдат забранени в големите градове до 

края на годината, докато сламките за еднократна употреба ще бъдат забранени 

в цялата страна. 

  

През септември влезе в сила и нов „закон за твърдите отпадъци“, който увеличи 

глобите десетократно за тези, които нарушават правилата. 

  

Новият закон също нарежда изграждането на нова инфраструктура за 

рециклиране. 

  

През януари Китайската комисия за национално развитие и реформи издаде 

петгодишна пътна карта за намаляване на отпадъците. 

  

Политиката предвижда национална забрана на пластмасовите торбички до 2022 

г., както и 30% намаляване на използването на еднократни пластмасови изделия 

от ресторантите. 

  

Хотелите бяха уведомени, че не трябва да предлагат безплатни пластмасови 

изделия за еднократна употреба след 2025 г. 

  

Китай от години се бори с отпадъците, които генерират 1,4 милиарда жители. 

  

Всъщност най-голямото сметище в Китай - което е с размер на 100 футболни 

игрища - беше пълно с 25 години преди планшираното. 

  

Страната е най-големият в света производител на пластмасови отпадъци, 

въпреки че изхвърля далеч по-малко на човек, отколкото повечето западни страни. 

  

Китайската национална асоциация за рециклиране на ресурси заяви, че 

страната е произвела 63 милиона тона пластмаса през 2019 г., а степента на 

рециклирането им е около 30%. 

  

Останалите се озоваха на сметища или бяха изгорени или изоставени. 

  

Страната произвежда годишно около 20 милиона тона неразградими 

материали за еднократна употреба, включително 3 милиона тона торби за 

пазаруване. 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие: Разделното събиране на лекарства в България e непознато за 

домакинствата 



 

Линк: https://business.dir.bg/kompanii/razdelnoto-sabirane-na-lekarstva-v-balgariya-

e-nepoznato-za-domakinstvata 
 

 
 

Текст: Разделното събиране на лекарства и опаковки от лекарства все още не е 

практика в домакинствата. Аптеките нямат правно задължение да приемат 

негодните за употреба лекарствени продукти от бита, съобщиха от 

Министерството на околната среда и водите на въпрос на 3e-news къде хората 

да изхвърят опаковките от лекарствата си. 

 

Законът за управление на отпадъците задължава кметовете на общините да 

организират разделното събиране на битови отпадъци, в т.ч. опаковките и 

негодните за употреба лекарства от бита. Общинският съвет приема наредба, с 

която определя конкретните условия и реда за изхвърлянето, разделното 

събиране, транспортирането и третирането на битови и строителни отпадъци, 

включително опасни битови отпадъци на своя територия каквито са 

медицинските. По този начин се дава възможност на кметовете сами да 

определят най-подходящия начин за изпълнение на задълженията си в 

зависимост от спецификата на региона. 

 

Във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители кметовете са 

задължени да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, вкл. негодни за употреба лекарства от бита. 

 

Източник: Blagoevgrad.bg 

 

Заглавие: Стартира поредният одобрен проект на Община Сатовча "Наше село 

за нулеви отпадъци“ 

 

Линк:http://www.blagoevgrad.utre.bg/2020/11/30/569131-

startira_poredniat_odobren_proekt_na_obshtina_satovcha_nashe_selo_za_nulevi_ot

padutsi 

 

 
 

Текст: Предвижда оборудване на еднофамилни къщи с кофи за смесени 

отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци 

Кметът на община Сатовча д-р. Арбен Мименов подписа Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура 

https://business.dir.bg/kompanii/razdelnoto-sabirane-na-lekarstva-v-balgariya-e-nepoznato-za-domakinstvata
https://business.dir.bg/kompanii/razdelnoto-sabirane-na-lekarstva-v-balgariya-e-nepoznato-za-domakinstvata


чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в 

областта на управлението и отпадъците“ 

 

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на 

принципа „Замърсителят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно 

„Плащане според количеството отпадъци“. 

 

Демонстрационният проект ще се изпълни в малък мащаб на територията на 

община Сатовча и предвижда оборудване на еднофамилни/малки 

многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи 

за рециклируеми отпадъци. 

 

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите, заложени в 

Закон за управление на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване 

образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани 

смесени битови отпадъци. 

 

Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди 

седемстотин седемдесет и четири лева и две стотинки ) и стартира от 8.09.2020 

г., като изпълнението на всички заложени дейности трябва да приключи на 

8.08.2022 г. 

 

Източник: Kafene.bg 

 

Заглавие: Започва национална инициатива за декемврийски празници без 

отпадъци 

 

Линк: http://kafene.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: Кампанията „Декември без отпадъци“ е естествено продължение на 

успешната „Юли без пластмаса“ , която вдъхнови хиляди българи да кажат „не“ 

на еднократната пластмаса. Декември е месец на празниците, но това води и 

до изхвърляне на огромни количества отпадъци. 

 

„Декември без отпадъци“ цели да окуражи аудиторията за по-устойчиви и 

осъзнати избори – натурална украса на дома, пазаруване на необходими и 

природосъобразни подаръци, без свръхконсуматорство и разхищение на 

храна. 

 

Според данни на Евростат за 2017 година всеки българин изхвърля средно по 435 

кг отпадъци на година, от които 70 кг храна според Центъра за оценка на риска 

по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите. 



 

25 български организации – Екологично сдружение За Земята, „Грийнпийс“ – 

България, Green Revolucia, Храна, не война – София, Zero Waste Sofia, Основа, 

ZERA, Eco Switch, Wind2Win, Ателие Трион, Plastic Free Coffee Lovers, Smart Business 

Vision, Station Zero, Thrift Sheep, Uneco Eco Club, Lessplastic Bulgaria, Tierra Verde 

България, Градско градинарство – София, Zero Hero, Сдружение „Свят на 

бъдещето“, Фондация „ManEco“, Фондация „Корен“, Surfrider Foundation Sofia,  

Сдружение Горичка и Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ 

обединяват познанията и опита си в уникален практически наръчник за 

намаляване на отпадъците през месеца на свръхконсуматорството – декември. 

 

През целия месец декември, в специално Facebook събитие „Декември без 

отпадъци“: https://www.facebook.com/events/730566784216941/ , те ще споделят 

полезна информация, съвети и препоръки. Участниците ще могат да си сложат 

и специална рамка с посланието „Моят декември е без отпадъци“. 

 

Част от темите, които ще бъдат засегнати през месеца, са история на 

пластмасата, 9-те принципа на живота с Нулев Отпадък, градското градинарство 

като средство за намаляване на въглеродните емисии, полезния опит на Plastic 

Free Coffee Lovers за намаляване на отпадъците в Бизнес парка в София, 

наръчник за компостиране в града, как да превърнем хранителните отпадъци във 

вкусни ястия, идеи за креативна украса на дома с натурални материали и още 

много. 

 

„В необичайна година като сегашната имаме огромна нужда от това да се 

погрижим за природата. Всеки спестен отпадък помага за подобряването на 

средата, в която живеем и качеството на въздуха, който дишаме.“ – споделят 

организаторите. 

 

Над 1,000 души са заявили желание да се включат в инициативата „Декември без 
отпадъци“ още преди официалния ѝ старт. Всеки, който желае да участва, може 

да се регистрира на https://bit.ly/zero-waste-december и да избере едно или 

повече от следните действия: 

 

Да намали използването на пластмаса за еднократна употреба 

 

Да украси дома с естествени материали (шишарки, борови клонки, листа и 

други) 

 

Да подарява само необходими и устойчиви коледни подаръци 

 

Да опакова подаръците с надциклирани материали като вестници, брошури, 

платове и други 

 

Да предотврати разхищението на храна 

 

В момента тече и събиране на подписи за петицията на „Грийнпийс“ – България 

за справедливо възстановяване от кризата с Covid-19: 

https://act.greenpeace.org/page/60646/petition/ 

 

https://act.greenpeace.org/page/60646/petition/


Опорни точки са подкрепа за производители и потребители на възобновяема 

енергия, обявяване на крайна дата за постепенно отказване от зависимостта на 

въглища в България до 2030 г., справедлив енергиен преход и осигуряване на 

топлина без замърсяване на въздуха. 

 

„Бъдещето на страната ни е в нашите ръце и ще се радваме, ако успеем да 

вдъхновим аудиторията ни да прави природосъобразни избори. Нека през 

декември и природата празнува благодарение на малките усилия на всеки от 

нас“ – споделят организаторите. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Горят ли се отпадъци в района на Виетнамските общежития (ВИДЕО) 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2020/11/30/307044/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8

F%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ 

 

 
 

Текст: Екипът ни получи десетки сигнали 

Десетки сигнали за горене на отпадъци в района на Виетнамските общежития в 

София. Потърпевши се свързаха с NOVA, за да обяснят, че вечер се носи 

неприятна миризма. Получихме и клипове, на които се виждат запалени огньове, 

вероятно, за добиване на скрап от автомобилни гуми. 

 

„Това се случва от години. Събират дограма, изхвърлени мебели и всичко, което 

става за горене. Те съдържат изключително вредни вещества. Тровят себе си и 

целия квартал”, каза Мария Панчева. 

 

Инспектори от Столичната община проверяват какво се слага в печките и дали 

изпочупени мебели и стара дограма служат за подпалки. 

 

„Столичният инспекторат, полицията и общината извършват проверки за 

нерегламентирано горене на отпадъци. По-опасно е горенето на пластмаси и 

гуми. Инспекции на тези общежития се правят много често”, обясни Красимир 

Димитров от Столичната община. 

 

 

 


