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Източник: Монитор 

 

Заглавие: Използваме повторно всеки 2 от 3 тона боклук до 2035 г. 

 

Заделят близо 630 млн. лева за рециклиране 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpolzvame-povtorno-vseki-2-ot-3-tona-

bokluk-do-2035-g-250106 

 

 
 

Текст: Най-малко 65 на сто (или почти две трети) ьот общото тегло на битовите 

отпадъци да бъде рециклирано до 2035 г. Това е една от целите, заложена в 

проекта за Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., 

публикуван за обществено обсъждане до средата на март. 

 

Поставените цели за рециклиране на битовите отпадъци предвиждат постепенно 

нарастване на дела повторно използван боклук през годините. Така до началото 

на 2025 г. най-малко 55 на сто от боклука трябва да бъде оползотворен, а до 01 

януари 2030 г. количеството трябва да е минимум 60 на сто. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpolzvame-povtorno-vseki-2-ot-3-tona-bokluk-do-2035-g-250106
https://www.monitor.bg/bg/a/view/izpolzvame-povtorno-vseki-2-ot-3-tona-bokluk-do-2035-g-250106


 

Всъщност това е само една от програмите, включени в документа. Трите 

основните цели са намаляването вредното въздействие от образуването на 

отпадъци, насърчаването на повторно използване и рециклиране, както и 

намаляването на количеството и риска от депонираните битови отпадъци у нас. 

За постигането им към плана са разработени няколко програми, свързани с 

предотвратяването образуване на хранителни отпадъци, с управлението на 

опаковките и отпадъците от опаковки, както и с оползотворяването на отпадъци, 

генерирани при строителството или такива, образувани от разрушаване на 

сгради. Приблизителната стойност на целия план е 1,6 млрд. лв., като най-голям 

ресурс от тях ще бъдат насочени за намаляване количествата и риска от 

депонирани битови отпадъци. За целта се заделят 629,68 млн. лв. или 39,2% от 

общата сума. На второ място е за достигането на целите за подготовка за 

рециклиране и повторно използване с 522,70 млн. лв. ресурс или 32,6 на сто от 

инвестициите. 

 

Третото основно направление е за предотвратяване образуването на отпадъци, 

за което са предвидени 239,48 млн. лв. Най-малко пари има за достигане на 

целите за рециклиране с едва близо 4 млн. лв. 

 

За осъществяването на всички записани в програмата ще бъдат ангажирани 

няколко участници. На първо място това е държавата, която чрез законодателни 

инициативи и регулации да подпомогне в дейностите по програмата. На второ 

място са общините, които са отговорни са събирането на отпадъци. Сред 

участниците са и фирми, други икономически субекти, неправителствени 

организации и разбира се, домакинствата. В програмата се препоръчва всеки 

потребител да ограничи купуването на продукти, които водят до образуване на 

много отпадъци. Пример за това са стоки с по няколко опаковки. 

 

Източник: 24Часа 

 

Заглавие: Дания - на пъpво мяcто по кг отпадъци на човеĸ от наcелениeто в ЕС за 

2019 г.  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/9523775 

 

 
 

Текст: Датчаните са изхвърлили средно по 844 килограма отпадъци на човек от 

населението през 2019 г., предаде ДПА. 

 

Така Дания се нарежда на първо място по този показател в Европейския съюз за 

2019 г., показват публикувани днес данни на "Евростат". 

 

Средно в европейските страни през 2019 г. са били изхвърлени по 502 кг отпадъци 

на човек от населението, предава БТА. 

 



Сред страните в ЕС, в които изхвърлените отпадъци са над 600 кг на човек от 

населението, са Люксембург, Малта, Кипър и Германия. 

 

Най-малко отпадъци през посочената година са изхвърлили румънците, с по 280 

кг средно на човек от населението. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Републиканци за България - Варна сигнализира за замърсяване с 

отпадъци в близост до защитена територия 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/politika/646597 

 

 
 

Текст: Координаторът на секторна политика „Околна среда“ – инж. Петър Матов 

и областният координатор на Републиканци за България – Варна – Панайот 

Кискинов, изготвиха и заведоха в РИОСВ-Варна писмо, с което сигнализират за 

замърсяване с отпадъци в близост до защитена територия, съобщиха от 

пресцентъра на партията. 

 

Посоченото замърсяване е предимно от: смесени битови отпадъци; хартиени и 

картонени опаковки; пластмасови опаковки; смеси или отделни фракции от 

бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни 

вещества; излезли от употреба гуми и се намира на координати по Google maps: 

43°12'30.6"N 27°50'55.0"E или 43.2085, 27.8486. 

 

Напоследък все по-често получаваме сигнали за замърсени територии по 

смисъла на националното и/или европейско законодателство. Очакваме бърза 

и адекватна реакция от страна на отговорните институции, заявяват от 

Републиканци за България. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Мобилен пункт във "Витоша" събира опасните отпадъци от 

домакинствата 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vitosha/mobilen-punkt-vav-vitosha-sabira-opasnite-

otpadatsi-ot-domakinstvata 

 

 
 

Текст: Мобилен пункт ще събира опасните отпадъци от домакинствата на 19 

февруари 2021 (петък), от 8.30  до 14.30 часа в район "Витоша". Той ще бъде 



разположен в кв. "Павлово" на ул. „Слънце" № 2, пред сградата на районна 

администрация „Витоша", съобщават от Столичен инспекторат.  Ето и какви 

отпадъци могат да предават гражданите:  Живак и живаксъдържащи уреди 

(живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) Лакове и бояджийски 

материали Домакински препарати и химикали Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

 

 


