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Текст: C нoвитe рaзпoрeдби ce въвeждaт цeлитe зa пoдгoтoвкa зa пoвтoрнa 

упoтрeбa и рeциклирaнe нa нaй-мaлкo дo 65 нa cтo oт битoвитe oтпaдъци и зa 

нaмaлявaнe дo 10 нa cтo нa дeпoнирaнитe битoви oтпaдъци нaй-къcнo дo крaя нa 

2035 г. 

 

Пaрлaмeнтът приe бeз дeбaти нa втoрo чeтeнe прoмeнитe в Зaкoнa зa 

упрaвлeниe нa oтпaдъцитe. C нoвитe рaзпoрeдби ce въвeждaт цeлитe зa 

пoдгoтoвкa зa пoвтoрнa упoтрeбa и рeциклирaнe нa нaй-мaлкo дo 65 нa cтo oт 

битoвитe oтпaдъци и зa нaмaлявaнe дo 10 нa cтo нa дeпoнирaнитe битoви 

oтпaдъци нaй-къcнo дo крaя нa 2035 г. 



                                              

Прeдвиждa ce възмoжнocт Бългaрия дa oтлoжи пocтигaнeтo нa цeлитe c 5 гoдини, 

в cлучaй чe 24 мeceцa прeди пo-гoрe цитирaнитe cрoкoвe нoтифицирa EК зa 

нaмeрeниeтo cи и прeдcтaви плaн зa изпълнeниe. 

                                               

Миниcтърът нa oкoлнaтa cрeдa и вoдитe мoжe дa oтлoжи дo 2040 г. пocтигaнeтo 

нa цeлтa зa кoличecтвoтo нa дeпoнирaнитe битoви oтпaдъци, кaтo мaкcимaлнo 

дoпуcтимoтo кoличecтвo нa дeпoнирaнитe битoви oтпaдъци дo 2035 г. ce 

увeличaвa дo 25 нa cтo oт oбщoтo кoличecтвo oбрaзувaни битoви oтпaдъци (пo 

тeглo), зaпиcaхa дeпутaтитe. 

                                               

В дoпълнeниe към eврoпeйcкитe изиcквaния ce пocтaвя зaкoнoвaтa ocнoвa зa 

въвeждaнe нa рaзширeнa oтгoвoрнocт зa тeкcтилни прoдукти, кaтo нaчин зa 

изпълнeниe нa изиcквaнeтo зa рaздeлнo cъбирaнe нa oтпaдъци oт тeкcтил. 

Cъглacнo eврoпeйcкa дирeктивa, oт 1 януaри 2025 г. държaвитe члeнки cлeдвa дa 

въвeдaт рaздeлнo cъбирaнe и нa тeкcтилни oтпaдъци. 

 

Измeнeниятa в Зaкoнa прeдвиждaт Изпълнитeлнaтa aгeнция пo oкoлнa cрeдa дa 

вoди публични рeгиcтри нa лицaтa, кoитo пуcкaт нa пaзaрa oбувки  и тeкcтил, 

кaктo и oпaкoвaни cтoки. 

                                               

Oргaнизaция пo oпoлзoтвoрявaнe нa oтпaдъци oт oбувки и тeкcтил щe прeдcтaвя 

към зaявлeниeтo зa издaвaнe нa рaзрeшeниe cключeни прeдвaритeлни пиcмeни 

дoгoвoри c нe пo-мaлкo oт 10 oбщини, c кoитo ce гaрaнтирa прeдocтaвянe нa 

рaздeлнo cъбирaнe нa нaceлeниe, нe пo-мaлкo oт 1 000 000 житeли. Кмeтът нa 

oбщинaтa щe мoжe дa cключи дoгoвoр caмo c eднa oргaнизaция пo 

oпoлзoтвoрявaнe нa oтпaдъци oт oбувки и тeкcтил, кaтo тoзи тeкcт нямa дa ce 

прилaгa зa грaдoвeтe c нaceлeниe нaд 300 000 души c рaйoннo дeлeниe. 

Рaзпoрeдбитe, cвързaни c тeкcтилнитe oтпaдъци, влизaт в cилa oт 1 юни 2021 г. 
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Текст: През 2019 г. в ЕС са били събрани 225 милиона тона смет в общините, или 

средно по 518 кг на глава от населението, като в България този показател (от 2018 

г. - най-новите данни) е бил сред най-ниските - 407 кг. 

 

Информацията е от "Евростат" и е представена като "генериране на общински 

боклук". Лидер е Дания (844 кг), следвана от Люксембург (791), Малта (694), Кипър 

(642) и Германия (609 kg). В другия край на скалата е Румъния с 208 кг смет на 

глава от населението. 

 

Сам по себе си този вид смет не е голям дял - около 10% от всички отпадъци в ЕС, 

но е силно зареден политически заради сложния си характер и състав, 



различните източници и връзката с поведението на потребителите, посочват 

авторите. 

 

Важно е да се отбележи какво точно обобщава тази статистика, защото иначе 

има изненадващи резултати като този, че Дания всъщност е увеличила 

общинските боклуци - с над 90 кг, на човек от 2005 г. насам, а Норвегия - със 

стряскащите 350 кг на глава от населението. 

 

Не става дума за всички отпадъци, създавани в една община, а за тези, които са 

събирани чрез сметосъбиране (общинско или частно) или доброволно 

доставяне на определени места. В този смисъл тоновете боклуци покрай пътища 

или изсипвани в страни като България в дерета например не са описани. 

 

Източникът са домакинствата, сходни отпадъци от търговски обекти, малък 

бизнес, офиси и публични обекти като администрация, училища или болници. 

 

За местата, които не са покрити от схеми за сметосъбиране, се прави 

приблизително изчисление, а има и разлика в това кое отделните държави 

регистрират като общински отпадък. По принцип (според въпросника на 

ОИСР/Евростат) това са хартия, картон, пластмаси, стъкло, метали, хранителни, 

текстилни, градински и паркови отпадъци. Тук попадат още неща като стари 

мебели, матраци и бяла домакинска техника, събраното при почистването на 

улици или пазари. 

 

Не са включени индустриалните отпадъци, както и тези от пречиствателни 

станции, разрушаване и строителство на обекти в общината. 

 

В този смисъл данните за Дания и Норвегия трябва да се четат като показател, че 

тези страни увеличават събирането и обработването боклук, а не че с такова 

растящо темпо изхвърлят все повече и повече. 

 

"Евростат" показва също, че расте делът на рециклираните и компотстирани 

отпадъци - почти три пъти повече спрямо 1995 г. до 107 милиона тона, или 239 кг 

на човек средно в ЕС. За времето до 2019 г. се е удвоил обемът на изгаряния в 

инсенератори отпадък - до 60 млн. тона, или 134 кг на човек. 

 

За 24 години общинските отпадъци леко са се увеличили, но трупаните в 

сметища са се свили с повече от 50% - до 54 млн. тона (120 кг на човек) през 2019 

г. Трябва да се има предвид, че ефектът вероятно е значително по-голям, тъй като 

през този период ЕС се разшири на изток с бившите комунистически държави и 

те се задължиха да въвеждат евростандартите. 
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Текст: Разделното събиране на отпадъци е един от най-ефективните и 

приложими начини да дадем своя принос към опазването на околната среда. 

Не, не казваме, че е лесен, защото изисква време и отдаденост, а трябва да сме 

наясно и как точно да го правим. Но пък сме категорични, че си заслужава - за 

доброто на всички. 

 

Със сигурност често виждаме такива снимки из мрежата и в новините - огромни 

сметища сред природата, морета, пълни с пластмасови отпадъци. Вероятно и 

на улицата сме забелязали как повечето минувачи не си правят труда да хвърля 

боклука си в кошчето. Какво остава да го събират разделно... 

 

Но ние няма да влизаме в ролята на съдници, защото отдавна знаем, че 

промяната зависи от всеки от нас. И започва с малки стъпки, които водят до голям 

ефект. 
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Текст: То е в участъка между селата Четирци и Пастух 

Ново плаващо сметище се е образувало на река Струма, съобщи заместник-

областният управител на Кюстендил Райчо Цветин. 

 

Плаващо сметище Цветин е установил в участъка между селата Четирци и 

Пастух, община Невестино, коментира той: 

 

"Коритото беше пълно към онзи момент с отпадъци. Сега вече всичко е сняг и 

нищо не се вижда. Беше фрапиращо - дюшеци, черги, пътеки, килими, просто 

недопустими работи".  

 

Проблемът с отпадъците, изхвърлени по река Струма, е голям. Необходим е по-

строг контрол за нарушителите, казва Цветин: 

 

"А най-ме дразни, защото по долината на Струма минават чужденци - сърби, 

македонци, унгарци, какви ли не, за Банско, за обратно от Гърция като се 

прибират или отиват, и тъй като виждат, че българите не спазват никакви правила 



и изхвърлят, те по същия начин изхвърлят, защото си мислят, че тука е така - 

изхвърля се". 

 

 


