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Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Край на пластмасата в цяла Европа Копирано от standartnews.com 

 

Линк: https://www.standartnews.com/svyat/kray-na-plastmasata-v-tsyala-evropa-

448570.html?fbclid=IwAR1-Sxtbtvo3kMrDm7Eszti0vD0_Tc5AtKVrAb6-

BsPrDCUmDXMTsNK9ljI# 

 

 
 

Текст: Използването на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба се 

забранява в целия Европейски съюз, включително и в България от това лято. 

 

Това предвижда европейска директива, която всички страни членки трябва да 

въведат и приложат в националното си законодателство най-късно до 3 юли 2021 

г. 

 

Дотогава забраната ще бъде въведена и в нашия закон за управление на 

отпадъците, коментираха от Министерството на околната среда и водите, пред 

„Телеграф“. 

https://www.standartnews.com/svyat/kray-na-plastmasata-v-tsyala-evropa-448570.html?fbclid=IwAR1-Sxtbtvo3kMrDm7Eszti0vD0_Tc5AtKVrAb6-BsPrDCUmDXMTsNK9ljI
https://www.standartnews.com/svyat/kray-na-plastmasata-v-tsyala-evropa-448570.html?fbclid=IwAR1-Sxtbtvo3kMrDm7Eszti0vD0_Tc5AtKVrAb6-BsPrDCUmDXMTsNK9ljI
https://www.standartnews.com/svyat/kray-na-plastmasata-v-tsyala-evropa-448570.html?fbclid=IwAR1-Sxtbtvo3kMrDm7Eszti0vD0_Tc5AtKVrAb6-BsPrDCUmDXMTsNK9ljI


 

Забраната ще засегне прибори за хранене – вилици, ножове, лъжици,чинии, 

сламки, клечки за уши, бъркалки за напитки, пластмасови пръчици, към които са 

прикрепени балони, съдове за съхранение на храна, изработени от 

експандиран полистирен и чаши и продукти, изработени от оксо-разградима 

пластмаса. 

 

В очакване на влизане на пълната забрана в сила производители вече предлагат 

на пазара заместители, направени от дървесина, картон, дори от хранителни 

продукти, примерно ядливи чаши за кафе и прибори. 

 

От 31 декември 2024 г. производителят на продуктите от пластмаси ще носи 

разширена отговорност. Въвежда се принципът „замърсителят плаща“. 

 

Производителите трябва да покрият разходите за събиране, почистване и 

управление на отпадъците от контейнери за храна и напитки, бутилки, чаши, 

пликове и обвивки, леки торбички за пазаруване, и тютюневи изделия с филтри. 

 

Обмисля се и забрана за капсулите за кафе, които съдържат пластмасова част, 

която трудно се отделя. 

 

Разширена финансова отговорност ще понасят и производителите на 

риболовни принадлежности, съдържащи пластмаса. 

 

Въвежда се изискването за информиране на потребителите за продукти от 

алтернативни материали или изделия за многократна употреба. 

 

ЕС изисква в националния закон да бъдат въведени мерки за намаление на 

потреблението на определени пластмаси за еднократна употреба, когато няма 

алтернатива да бъдат подменени с изработени от друг материал. 

 

До 2029 г. 90% от пластмасовите бутилки трябва да се събират за рециклиране и 

да имат специален дизайн. Евродирективата поставя и условие в производството 

на тези бутилки до 2025 г. да се влагат най-малко 25 % рециклирани пластмаси, 

това са т.н. бутилки от РЕТ . А в 2030 всички бутилки ще да съдържат 30 % 

рециклирана пластмаса. 

 

От това лято някои пластмасови продукти за еднократна употреба като 

санитарни изделия, мокри кърпички, тютюневи изделия с филтри, чаши за пиене, 

трябва да имат видима, четлива и незаличима маркировка, поставена върху 

опаковката или самия продукт. Надписите трябва да информират за наличието 

на пластмаса в продукта и варианти за тяхното обезвреждане и за вредите, които 

носят. 

 

Драстично намаление на битовите отпадъци, които попадат в депата, ще бъде 

постигнато до края на 2025 г. С промени в закона за управление на отпадъците , 

внесени в парламента преди дни след 5 години най-малко 55% от теглото на 

битовите отпадъци, трябва да се подготвят за повторна употреба или 

рециклиране. 

 



До края на 2030 г най-малко 60%, до 31 декември 2035 г близо две трети от 

отпадъка трябва да се рециклира или повторно използва. В края на депата трябва 

да попадат по-малко от 10% от битовите отпадъци. 

 

Източник: Stolica.bg 

Заглавие: Затягат контрола за изхвърляне на опаковки в София 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zatyagat-kontrola-za-izhvarlyane-na-

opakovki-v-sofiya 

 

 
 
Текст: В София въвеждат по-строг контрол към гражданите за изхвърляне на 

опаковки, съобщиха от Столичен инспекторат. След празниците анализът на 

ситуацията с разделното събиране на отпадъци от опаковки показва, че 

столичани оставят своите опаковки извън цветните контейнери. От днес от 

Столичен инспекторат започват по- строг контрол на гражданите за изпълнение 

на задълженията им по чл. 20 от Наредбата за управление на отпадъците и 

поддържане и опазване на чистотата на територията на София. 

Всички притежатели на отпадъци от опаковки - хартия и картон, пластмаса, 

стъкло и метал, са задължени да ги събират разделно и да ги изхвърлят в цветните 

контейнери. Отпадъците трябва да се привеждат във възможно най-малък обем. 

Опаковките не трябва да се смесват с битови, биоотпадъци и опасни отпадъци. 

Забранява се да се палят отпадъците в цветните контейнери, както и да се 

замърсява пространството около контейнерите. При установени маловажни 

случаи на нарушения на тези изисквания на физическите лица ще се налага 

глоба с фиш в размер на 50 лв. В останалите случаи се налага административно 

наказание глоба в размер от 100 до 5000 лв. 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Община Тервел събира средства за скейтпарк с кампания за 

разделно изхвърляне на отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2338285 

 

 
 

Текст: В Тервел започва събирането на средства от разделно изхвърляне на 

отпадъци за изготвяне на технически проект за скейт парк за най-младите жители 

на общината, съобщават от кметската управа. 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zatyagat-kontrola-za-izhvarlyane-na-opakovki-v-sofiya
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zatyagat-kontrola-za-izhvarlyane-na-opakovki-v-sofiya


 

Кампанията "Пази природата! И ти участваш!" апелира към гражданите вместо в 

контейнерите за смет, да изхвърлят кенчета от напитки в ясно обозначени метални 

съдове, поставени на пет места в града. Събраният отпадък ще бъде предаден 

на местни фирми, изкупуващи метали, а паричните средства ще бъдат 

използвани за възлагане на техническото задание за парка, поясняват от 

общината. 

 

На бъдещата площадка ще може да се карат ролери, скейтборд, велосипеди, 

тротинетки, както и да се упражняват други спортове. Предстои да се избере по-

подходящия от два терена за скейтпарка, с които общината разполага. 

Основната част от финансовия ресурс за площадката, която трябва да бъде 

изградена със здрава основа, ще бъде осигурена от общината. 

 

От децата и младите хора на Тервел също се очаква да помогнат с разделното 

събиране на кенчетата и мечтата за парка за забавления по-скоро да бъде 

осъществена, добавят от кметската управа. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Италия направи списък на площадки за радиоактивни отпадъци 

 

В списъка са публикувани 67 потенциални площадки 

 

Линк: https://fakti.bg/world/542333-italia-napravi-spisak-na-ploshtadki-za-

radioaktivni-otpadaci 

 

 
 

Текст: Итaлиaнcкaтa държaвнa кoмпaния зa упрaвлeниe нa ядрeни oтпaдъци 

Sоgin публикувa cпиcък oт 67 пoтeнциaлни плoщaдки зa нaциoнaлнo хрaнилищe 

зa рaдиoaктивни oтпaдъци. В дoкумeнтa приcъcтвaт пoтeнциaлни мecтa в 

Ceвeрoзaпaднa, Южнa и Цeнтрaлнa Итaлия, кaктo и нa ocтрoвитe Cицилия и 

Caрдиния. 

 

Дeceт oт мecтaтa ca oтбeлязaни кaтo А1, кoeтo oзнaчaвa, чe тe ca нaй-

oбeщaвaщи. Минaлaтa гoдинa Sоgin cъoбщи, чe e oцeнилa нa 1,5 милиaрдa 

eврo рaзпoлaгaнeтo, изгрaждaнeтo и тecтoвaтa фaзa нa хрaнилищeтo, кoeтo e зa 

cъхрaнeниe нa мнoгo ниcкo aктивни и ниcкo aктивни oтпaдъци, прeдaдe 

Nuсnеt.оrg. 

 

Източник: Plovdiv.press.bg 

 

Заглавие: „Чистота“ поставя 1100 нови пластамасови контейнера за отпадъци 

 

Линк:https://www.plovdiv-

press.bg/2021/01/07/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0-



%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-1100-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%

D0%B2/ 

 

 
 

Текст: Екипи на „Чистота“ започнаха поставянето на 1100 нови контейнера за 

смесен битов отпадък, съобщи директорът на общинското предприятие Димитър 

Георгиев. 

 

Новите съдове са пластмасови и бяха доставени миналия месец след 

проведена от Община Пловдив обществена поръчка – 429 от тях са тип „бобър“ с 

вместимост 1100 литра, а така наречените „куки“ са 671 броя с обем 120 и 240 

литра. Върху всеки контейнер е залепен стикер с информация за неговото 

предназначение и „горещия“ телефон на „Чистота“ за сигнали – 032/675 817. 

 

До ден-два се очаква да бъдат сменени всички контейнери по улиците на 

Сахаттепе и в подножието му, както и на други места в централната градска 

част. Голяма част от старите метални съдове са амортизирани, а някои дори са 

бракувани. Еколозите от район „Централен“ също контролират процеса. 

 

„Работим в пълен синхрон с всички районни кметства, които определят 

местоположението на съдовете, съобразявайки се и с предложенията на 

гражданите“, коментира Георгиев. 

 

Според него доставката на новите контейнери позволява да се удовлетворят в по-

голяма степен нарасналите потребности в появилите се през последните години 

нови жилищни комплекси. Идеята е всички метални съдове поетапно да бъдат 

заменени с пластмасови, тъй като те са по-естетични, по-евтини, удобни и 

дълготрайни, а обслужването им е по-безшумно. 

 

Източник: Haskkovo.info 

 

Заглавие: Задържаха двама с 200 кг. скрап без документи 

 

Линк:https://haskovo.info/140910/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6

%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81-200-

%D0%BA%D0%B3-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5/  
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Текст: Двама чирпанлии са задържани в Симеоновград с черни и цветни метали 

без документи, съобщават от областната дирекция на МВР. 

 

Вчера в полицейския участък е сигнализирано, че се извършва незаконно 

изкупуване на отпадъци на територията на града. Полицаите са проверили 

двамата на възраст 36 и 46 г. с лекотоварната им кола Форд. 

 

Открити са 200 кг. отпадъци от черни и цветни метали, за които мъжете не 

представили документи и са задържани до 24 часа. 


