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Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Край на пластмасата за еднократна употреба! Глътка въздух за 

природата 

 

Европейската директива влиза в сила от 3 юли 2021 годинаВкарват всички 

отпадъци на отчет в национална система 

 

Линк: https://trafficnews.bg/komentari/krai-plastmasata-ednokratna-upotreba-

glatka-vazduh-prirodata-199552/ 
 

 
 

Текст: Осем вида пластмасови изделия за еднократна употреба стават 

забранени в целия Европейски съюз, включително и в България това лято. 

 

Това предвижда европейска директива от  2019, насочена към намаляването на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. 

Всички страни членки на ЕС трябва да я въведат и приложат в националното си 

законодателство най-късно до 3 юли 2021 г. 
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„Поради голямата функционалност и относително ниската цена на 

пластмасата този материал все повече се разпространява повсеместно в 

ежедневието. Макар пластмасата да играе полезна роля в икономиката и да 

намира място в основни приложения в много сектори, нарастващата ѝ употреба 

при приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна 

употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на 

производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни”, гласи 

директивата. 

 

Обхватът на директивата дава отражение върху материали, направени изцяло 

или частично от пластмаса и по принцип  предназначени за употреба само 

веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени. 

 

В това число влизат :   

 

–прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); 

 

–чинии; 

 

–сламки; 

 

–клечки за уши; 

 

–бъркалки за напитки; 

 

–пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони; 

 

–съдове за храна, изработени от експандиран полистирен; 

 

–продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса. 

 

Предвиждат се и изисквания за отделно събиране и дизайн за пластмасовите 

бутилки. Директивата определя ниво на събиране от 90 % за рециклиране на 

пластмасови бутилки до 2029 г., с междинна цел от 77 % до 2025 г. Тези бутилки 

следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното 

производство до 2025 г. и 30 % до 2030 г. за всички бутилки. 

 

Ще бъде въведена така наречената разширена отговорност на производителя на 

принципа „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покриват разходите 

за – почистване при управлението на отпадъците, събиране на данни, както и 

повишаване на осведомеността за следните продукти: контейнери за храна и 

напитки,бутилки, чаши, пликове и обвивки, леки торбички за пазаруване и 

тютюневи изделия с филтри. За мокри кърпички и балони тези задължения ще се 

прилагат с изключение на разходите за събиране. 

 



Мерките за разширена отговорност на производителя се прилагат от 31 

декември 2024 г. 

 

Пластмасовите продукти следва да бъдат произвеждани, като се отчита целият 

им експлоатационен живот. Проектирането на пластмасовите продукти следва 

винаги да отчита фазата на производство и на употреба, както и възможността 

за повторна употреба и рециклиране на продукта. 

 

Широката цел на директивата е съхранение на околната среда. С нарастване 

на употребата на поливинилхлорид, който до голяма степен улеснява 

консуматорската същност на производството, нивата на замърсяване на 

природата драстично се повишиха . 

 

Голяма част от отпадъците не само не могат да бъдат рециклирани, но и биват 

причина за все по-непоправимите последици върху планетата, климата, 

животинския и растителен свят. 

 

Прогнозите са драстично намаление на битовите отпадъци да бъде постигнато 

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

предвижда в депата да попадат по-малко от 10% от битовите отпадъци. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Търг за 350 млн. лева е обявен за построяване на инсинератора за 

горене на отпадъци в София 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/01/12/4162470_turg_za_350_mlnleva_e_

obiaven_za_postroiavane_na/ 

 

 
 

Текст: Търг за изграждането на инсталация за горене на отпадъци обяви 

"Топлофикация-София" АД. Стойността на поръчката е за 350 млн. лева с ДДС, 

като инсинераторът трябва да бъде построен през 2023 г. на площадка в ТЕЦ 

"София" зад Централната жп гара. 

 

Столичната община планира да изгаря там 180 хил. т RDF (refuse derived fuel) 

твърдо гориво годишно, получено след преработка в действащия Завод за битови 

отпадъци край софийското с. Яна. Очакванията са общината да получава 

безплатно топлинна и електроенергия за 70 хил. домакинства. Така ще се спестят 

пари за 65 млн. куб. м природен газ, както и няколко милиона лева, които сега 

се плащат за транспортирането и изгарянето на RDF отпадъка в циментови 

заводи и тецове на Христо Ковачки в страната. 

 



Референдумът за инсинератора бе отхвърлен от ГЕРБ, ВМРО и "Атака" 

 

Общинските съветници от "Демократична България", подкрепени от Борис Бонев 

от "Спаси София", внесоха предложение през май 2020 г. за местен 

референдум, с който софиянци да решат дали искат инсинератор на 2 км от 

центъра на града. В мотивите на вносителите се посочваше, че към замърсения 

въздух на София от изгарянето на отпадъците ще се добавят 256 т азотни окиси, 

64 т серни окиси и 13 т фини прахови частици (ФПЧ). Предложението за 

референум бе отхвърлено от мнозинството в Столичния общински съвет - ГЕРБ, 

ВМРО и "Атака". 

 

Ще се внася ли боклук за новата инсталация 

 

Не е ясно откъде ще се осигурят необходимите 180 хил. т RDF отпадък, за да се 

произведат очакваните количества топло- и електроенергия от инсинератора, 

след като разследване на "Капитал" установи, че заводът в с. Яна произвежда в 

последните три години средно 61 хил. т. Остават притесненията, че за допълване 

на нужното количество може да се внася боклук за изгаряне в София. 

 

Финансирането на изграждането на инсталацията в ТЕЦ "София" е със 180 млн. 

лева по европейската програма "Околна среда", както и 134 млн. лева заем от 

Европейската инвестиционна банка. Той ще се изплаща 26 години, но не от 

"Топлофикация-София", а от Столичната община. Според очакванията 

благодарение на новата инсталация общинското отоплително дружество ще 

успее да излезе на печалба през 2036 г. Загубите на "Топлофикация-София" 

само за 2020 г. са 59 млн. лева, а за 2019 г. - 80 млн. лева. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Младеж извърши много тъпа кражба в столичния кв. "Люлин"  

 

През месец март 2020 г. Е. В. бил управител на пазарни площадки, стопанисвани 

от „П.З.“ ЕАД 

 

Линк: https://blitz.bg/kriminalni/mladezh-izvrshi-mnogo-tpa-krazhba-v-stolichniya-kv-

lyulin_news792705.html 
 

 
 

Текст: На 11.01.2021 г. Софийска районна прокуратура внесе за разглеждане в 

съда обвинителен акт срещу обвиняемия Т. Б., на 25 г., за това, че чрез 

повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, е отнел чужди 

движими вещи на обща стойност 289,91 лева, собственост на „П. З.“ ЕАД, от 

владението на Е. В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги 

присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - 

престъпление чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т.3, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 

1, б. „А“ и б. „Б”от НК.  
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През месец март 2020 г. Е. В. бил управител на пазарни площадки, стопанисвани 

от „П.З.“ ЕАД. Дружество стопанисвало пазарни площадки в ж.к. „Люлин“, гр. 

София, които включвали множество павилиони. На 29.03.2020 г. около 09,30 ч. 

обвиняемият Т. Б. се намирал до един от посочените павилиони и решил да 

извърши кражба от него. Т. Б. се придвижил към задната част на павилиона, 

счупил прозореца на заключената метална врата, след което проникнал в 

павилиона през счупеното стъкло. От вътрешността на помещението 

обвиняемият взел ъглошлайф, прободен трион, бормашина и кабели, поставил 

ги в черен плик и напуснал помещението. След това Т. Б. се отдалечил в 

неизвестна посока. Всички вещи били на обща стойност 289,91 лева. През същия 

ден обвиняемият отишъл в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в гр. 

София и предал част от вещите като метален отпадък в пункта. На 30.03.2020 г. Е. 

В. установил счупеното стъкло на павилиона и липсата на описаните вещи, след 

което уведомил полицейските органи. По случая било образувано досъдебно 

производство, в хода на което било установено, че обвиняемият Т. Б. е осъждан. 

Настоящото деяние е извършил в условията на опасен рецидив, след като е бил 

осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-

малко от една година и след като е бил осъждан повече от два пъти на „лишаване 

от свобода“ за умишлени престъпления от общ характер. Предстои 

наказателното производство срещу Т. Б. да продължи в Софийски районен съд. 
 

 


