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Източник:  МОСВ 

 

Заглавие: Премиерът Бойко Борисов откри обновения Национален 

координационен център в МОСВ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/premierut-bojko-borisov-otkri-

obnoveniya-nacionalen-koordinacionen-centur-v-mosv/ 

 

 
 

Текст: Премиерът Бойко Борисов днес откри обновения Национален 

координационен център в Министерството на околната среда и водите. 

Министър-председателят беше запознат с целите и функциите на центъра от 

министъра на околната среда Емил Димитров и заместник-министрите Славея 

Стоянова и Илияна Тодорова. 

 

Националният координационен център е звено в МОСВ, което беше създадено 

от министър Димитров още през февруари миналата година с цел да се 

овладее незаконния внос на отпадъци и да се осъществи необходимата 

координация между всички контролни органи, включително Агенция „Митници“, 



Гранична полиция и РИОСВ. В резултат на дейността на звеното 

нерегламентираният внос на отпадъци беше овладян, като съотношението на 

нерегламентираните превози спрямо общия брой на превозите за внос на 

отпадъци от февруари до декември 2020 г. намаля от 11,6 до 1%. 

 

Звеното осъществява и координация на дейността на МОСВ по наблюдение на 

комплексните и значими язовири с цел ефективно управление на водните 

ресурси и превенция на риска от наводнения. 

 

С оглед на доказаната ефективност на центъра министър Димитров предприе 

разширение на неговата дейност, като той вече ще обхваща и контрола върху 

замърсяването на въздуха, включително контрола на оператори със значимо 

въздействие. 

 

През последните няколко месеца центърът беше обновен и разширен с 

допълнителни зали, беше осигурено съвременно технологично оборудване, 

информационни системи и системи за видеонаблюдение, които предоставят 

възможност за непрекъснато наблюдение и контрол в реално време. 

 

Първата задача, разпоредена от премиера Борисов на министър Димитров е 

НКЦ да изготви справки за всички нерегламентирани сметища в страната и за 

състоянието на язовирите в страната, включително и това на земеделските 

язовири. Министър Димитров пое ангажимент да пристъпи към незабавно 

изпълнение на поставените задачи. Информацията ще бъде докладвана на 

премиера на заседанието на Министерски съвет следващата сряда. По 

отношение на нерегламентираните сметища министър-председателят каза: 

„Да заделим средства, да пратим да ги изчистят един път завинаги и после 

контролът да бъде жесток“. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Поръчваш храна за вкъщи в Германия - плащаш депозит за еднократни 

опаковки 

 

От 2023 г. клиентите ще имат по-голяма свобода на избор 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/215319-porachvash-hrana-za-vkashti-v-

germaniya-plashtash-depozit-za-ednokratni-opakovki 

 

 
 

Текст: Еднократна или многократна употреба? Германците, които поръчват 

храна и напитки за вкъщи в бъдеще трябва да имат избор, що се отнася до 

опаковането. Германският кабинет прие изменение на Закона за опаковките, 

което, наред с други неща, предвижда алтернативи за многократна употреба на 

пластмасовите чаши или купички от стиропор от 2023 г. В резултат още през 

следващата година няма да има изключения от задължението за плащане на 



депозит при ползване на еднократни опаковки. Освен това до 2025 г. поне една 

четвърт от пластмасовите бутилки трябва да бъдат направени от рециклируема 

пластмаса, предава DPA. 

 

С изменението на закона федералното правителство възнамерява да 

имплементира задължителни разпоредби на ЕС за пластмасата и отпадъците в 

германското законодателство и да намали количеството отпадъци - особено от 

пластмаси. Федералното министерство на околната среда представи своя 

проектозакон в края на ноември 2020 г. и обяви, че новият закон за опаковките 

трябва да влезе в сила в началото на юли 2021 г. 

 

"От 2023 г. клиентите ще имат по-голяма свобода на избор в областта на 

взимането за вкъщи", казва министърът на околната среда Свеня Шулце 

(Германска социалдемократическа партия). Трябва да може да се избират 

навсякъде и опаковки за многократна употреба. Целта на закона е "кутиите и 

чашите за многократна употреба да се превърнат в новия стандарт", обяснява 

Шулце. Министърът е убеден, че "ще се появят много добри решения, 

включително за услугите за доставка". 

 

Според Министерството на околната среда вариантът за многократна употреба 

не трябва да бъде по-малък или по-скъп от съответната опаковка за еднократна 

употреба - може да се добави само депозит. Ето защо и контейнерите за 

многократна употреба също трябва да бъдат управлявани от съответния 

ресторантьор. Малките магазини с максимум петима служители и 80 квадратни 

метра търговски площи са освободени от задължението за опаковки с 

многократна употреба - те обаче трябва да предоставят при желание на 

клиентите си храни или напитки в кутии, които те са донесли със себе си. 

 

Има планове и за т. нар. минимален дял на рециклиран материал в 

еднократните пластмасови бутилки: от 2025 г. съответните бутилки за напитки от 

полиетилен терефталат (PET) трябва да съдържат поне 25 процента рециклирана 

пластмаса. През 2030 г. ставката ще се повиши до 30 процента и след това ще 

се прилага за всички пластмасови бутилки за еднократна употреба.  

 

Източник: Kaldata.com 

 

Заглавие: Ето колко струват изхвърлените на боклука мобилни телефони 

 

Линк:https://www.kaldata.com/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D

0%BD%D0%B8/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA-354339.html 

 
 



Текст: Cпopeд пyблиĸyвaнaтa нacĸopo cтaтиcтиĸa, вcяĸa гoдинa нa бoĸлyĸa ce 

изxвъpлят oĸoлo 150 милиoнa мoбилни тeлeфoни. Cпopeд пpecмятaниятa нa 

cпeциaлиcтитe, тoвa ca нe caмo изгyбeни милиapди дoлapи, нo и тoĸcични 

oтпaдъци, cepиoзнo зaмъpcявaщи oĸoлнaтa cpeдa. 

 

Aĸo ce cпpeм въpxy бpoя нa изxвъpлeнитe caмo във Beлиĸoбpитaния cмapтфoни, 

тo cyмaтa нa пpoпycнaтия пpиxoд e нaд 9 милиapдa дoлapa. Πpи тoвa, пoвeчeтo 

пoтpeбитeли дopи нe пpeдпpиeмaт ниĸaĸви oпити дa yтилизиpaт cтapoтo 

ycтpoйcтвo и диpeĸтнo гo изxвъpлят нa бoĸлyĸa. Cпopeд тeзи дaнни caмo в Aнглия 

пo тoзи нaчин пocтъпвaт 4,7 милиoнa дyши. Mнoгo oт тяx нe cи пpeдcтaвят, ĸoлĸo 

мoжe дa cтpyвa нeнyжнoтo мoбилнo ycтpoйcтвo, a мнoгo xopa пpocтo гo ocтaвят 

дa cъбиpa пpax нa няĸoя лaвицa. 

 

Cпopeд cпeциaлиcтитe, тoзи пpoблeм мoжe дa ce peши пo няĸoлĸo нaчинa. Taĸa 

нaпpимep в няĸoи дъpжaви имa дoбpe paзвит пaзap зa изпoлзвaнe нa 

cмapтфoни втopa yпoтpeбa. He пo-мaлĸo eфeĸтивнa e и тяxнoтo oбичaйнo 

пpepaбoтвaнe. Cпopeд пpoвeдeнитe нacĸopo нayчни изcлeдвaния, злaтoтo в 

cвeтoвнитe eлeĸтpoнни oтпaдъци e oĸoлo 11% oт oбщoтo ĸoличecтвo злaтo, ĸoeтo 

ce дoбивa зa eднa гoдинa. Интepecнo e, чe в eднa cтaндapтнa злaтнa минa oт 

eдин тoн pyдa ce пoлyчaвaт caмo 5 гpaмa oт тoзи cĸъпoцeнeн мeтaл, дoĸaтo в 

cъщoтo вpeмe oт eдин тoн cмapтфoни ce пoлyчaвaт 200 гpaмa злaтo. 

 

Ocвeн злaтo, oт eдин тoн изxвъpлeни мoбилни тeлeфoни мoгaт дa бъдaт пoлyчeни 

100 ĸилoгpaмa мeд и тpи ĸилoгpaмa cpeбpo. Зa cъжaлeниe пoчти вcичĸo oтивa 

нa бoĸлyĸa, ĸaтo oбщият бpoй нa тoĸcичнитe eлeĸтpoнни oтпaдъци вcяĸa гoдинa 

ce yвeличaвa cъc 100 милиoнa тoнa. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Екоорганизации поискаха такса амбалаж за намаляване на 

пластмасовите отпадъци 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/01/21/4165902_ekooorganizacii_poiska

ha_depozitna_sistema_za/# 

 
 

Текст: С арт инсталация, представляваща вълна от пластмасови отпадъци, 

екоорганизации поискаха днес въвеждане на депозитна система за всички 

бутилки в България. Акцията се проведе пред Министерството на околната среда 

и водите, като никой от ведомството не пожела да разговаря с 

природозащитниците. От пресцентъра на министерството коментираха за 

"Дневник", че не е поискана официална среща по реда, по който става това. 

 

Според организаторите депозитната система е дългосрочно решение на 

замърсяването с еднократна пластмаса. Евгения Ташева от екологично 

сдружение "За земята" коментира пред "Дневник", че от повече от 5 години 



изпращат предложения до екоминистерството за промяна на начина за 

събиране на пластмасовите отпадъци, но до момента нямат отговор. 

 

Конкретната причина за акцията днес е островът от боклук, появил се в река 

Искър през миналата седмица, който е съставен предимно от пластмасови 

бутилки. За премахване на сметището правителството отпусна спешно 220 хил. 

лв., но областни управители и кметове коментираха, че подобни проблеми ще 

има и в бъдеще. 

 

В момента кметовете на общините имат задължение за почистването на 

бреговете на реките в урбанизираните територии, а областните управители - в 

останалите места. Те обаче често нямат средства за такива акции и боклукът се 

трупа в деретата на реките и при пълноводие попада в тях. 

 

"Всички общини могат да бъдат обвинени, че не хващат замърсяващите", 

коментира по този въпрос зам.-кметът на Своге Илия Богданов. Според 

представителя на ВЕЦ "Своге" Васил Шуманов решението за справяне с подобна 

ситуация в бъдеще е да има разписана процедура какво се прави в такава 

ситуация, за да не се чака произнасяне на Министерския съвет. "Трябва да се 

знае как да се действа, кой е отговорният и да се започне работа възможно най-

рано", е неговото мнение. 

 

Реални мерки вместо след дъжд качулка 

 

За еколозите обаче всички тези мерки са "след дъжд качулка". "Сегашната 

система за събиране на пластмасовите отпадъци за рециклиране очевидно не 

работи. Не навсякъде има от цветните контейнери за събиране на пластмаса, 

стъкло, хартия и метал, в малките населени места такива няма и целият този 

боклук се оказва в деретата на реките", посочи Ташева. 

 

Тя подчерта, че пластмасовите бутилки от полиетилен терефталат (PET) са един 

от най-търсените материали за рециклиране, а най-ефективният начин за 

събирането им е с депозитна система. Става дума за неголяма такса опаковка, 

която се възстановява при връщане на пластмасовата бутилка в магазина. В 

момента такава практика има само за част от стъклените бутилки за бира и 

безалкохолни. 

 

"Не всеки има достъп до контейнери до разделно събиране, но всеки пазарува 

и хората лесно ще привикнат да връщат такива опаковки", каза още Евгения 

Тасева. Депозитната система първо беше въведена в Германия, а вече е 

обхванала 40 страни в цял свят, в това число и 10 европейски. Там, където тя 

работи, преработката на пластмасовите бутилки е между 70 и 90% при 10-15 на 

сто в България. 

 

Риск от нови екосанкции от Европа 

 

Еколозите предупреждават, че липсата на адекватни мерки от държавата може 

са доведе до нови санкции от Европа по подобие на тези за мръсния въздух. Те 

припомнят, че според европейска директива за ограничаване на еднократните 

пластмаси, която влиза в сила, включително и в България, от юли 2021 г., задължава 

производителите към 2025 година да събират обратно и да преработва 75% от 



бутилките, които пускат на пазара. Четири години по-късно за преработка трябва 

да отиват 90% от този вид опаковки. Има и изискване за влагане на определено 

количество рециклирана пластмаса в новите опаковки. 

 

През миналата седмица министърът на околната среда и водите Емил Димитров 

обяви, че към момента срещу България в съда на ЕС има 19 висящи процедури в 

областта на околната среда. Най-много от процедурите - 6, са за 

нетранспониране в срок на директиви на ЕС, което може да се случи и с тази 

европейска директива. 

 

В полза на депозитната система еколозите казват, че при нея потребителите 

усещат ползата веднага, индустрията получава ценна суровина, не изисква 

разходи от държавата, а възстановява баланса между отговорността на 

производителите, потребителите и държавната и местна власт. "Чрез системата 

за събирането на бутилки, която стимулира хората да ги връщат в магазините, 

заплащайки депозит, производителите поемат своята отговорност за опаковките, 

които произвеждат, в много по-пълна степен, отколкото чрез цветните контейнери. 

Което следва да води към постепенното въвеждане на по-добри, по-трайни, 

годни за повторна употреба, рециклиране или компостиране опаковки", казват 

още природозащитниците. 

 

Източник: e-Burgas.com 

 

Заглавие: Кметове в Бургаско с най-много глоби за нерегламентирани сметища 

 

Линк: https://e-burgas.com/post/kmetove-v-burgasko-s-nay-mnogo-globi-za-

nereglamentirani-smetishta-7487 

 
 

Текст: Бургаския регион е с най-много нерегламентирани сметища в страната, 

поне според броя на наказателните постановления от страна на Министерството 

на околната среда и водите. Общо 28 кмета на населени места в региона ще 

плащат глоби заради отношението си към околната среда. 

 

Във връзка с актуалната тема, свързана със справянето с проблема с 

нерегламентираните сметища, МОСВ предоставя обобщена информация за 

осъществения през 2020 г. контрол от 15-те РИОСВ на кметове на общини по 

изпълнение на задълженията им, произтичащи от Закона за управление на 

отпадъците: 

 

С цел предприемане на превантивни действия за недопускане на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци и за постигане на трайно и 

устойчиво изпълнение на задълженията на общинските власти, произтичащи от 

Закона за управление на отпадъците, през 2020 г. от всички РИОСВ с писма са 

дадени предписания на кметовете на всички (265) общини на територията на 

страната за предприемане на мерки за почистване и недопускане на 



образуването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, включително и на 

речните легла и прилежащите им територии. 

 

От инспекциите са организирани и извършени проверки на място по изпълнение 

на дадените предписания на територията на всички общини, като са извършени 

над 700 проверки в над 1800 населени места. 

 

 


