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Източник: Haskovo.live 

 

Заглавие: Ще забранят ли ползването на пластмасови изделия у нас? 

 

Промените са заложени в Национална стратегия за управление на отпадъците 

 

Линк: https://haskovo.live/%D1%89%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: В България предстои да се забрани използването на пластмасови прибори 

за хранене, чинии, сламки, пръчки за балони и други PVC изделия, съобщава 24 

часа. Това трябва да стане от 3 юли 2021г , когато влиза в сила евродирективата, 

която ограничава използването на пластмасови изделия. 

 



Новите законови текстове се подготвят от МОСВ и ще бъдат готови през пролетта. 

Това става ясно от Национална стратегия за управление на отпадъците в 

следващите 7 години, пусната за обществено обсъждане, допълва още 

изданието. 

 

Една от основните цели в нея е да се намали образуването на боклуци. Това 

трябва да стане най-вече чрез кръгова икономика, така че продуктите, които 

съдържат важни суровини, да не се превръщат в боклук. 

 

МОСВ иска да намали и използването на найлоновите торбички за пазаруване. 

Целта е от 70 средно на човек годишно през 2028 г. бройката да е свита до 40. За 

да се постигне това, РИОСВ ще правят проверки в търговските обекти всяка 

година дали за торбичките се плаща такса. Освен това ще се насърчава по-

дългото използване на уреди в домакинствата и те да бъдат ремонтирани, ако се 

повредят, вместо да се заменят с нови. 

 

В стратегията са предвидени 10 млн. лв. за безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата на компостери за биоотпадъци. Целевата бройка до 2028 г. е 100 

хил. 

 

С 40 млн. лв. ще се финасират проекти на общините за подобряване на 

управлението на отпадъци, а 50 млн. лв. са предвидени за бизнеса за технологии 

и нов дизайн на продукти, за да се намали количеството отпадък. 

 

Мерки са заложени конкретно и за намаляването на хранителни отпадъци. Като 

начало трябва да се събира информация за точното им количество, както и 

разработването на отделна стратегия и ръководство как да не се образуват. С 40 

млн. лв. ще се финансират проекти за намаляване на хранителни отпадъци. 

Търговските обекти, заведенията и организации, които желаят да даряват храна, 

ще бъдат стимулирани, включително и финансово, като ще се премахне 

начисляването на ДДС. 

 

210 млн. лв. са предвидени за изграждане на регионални системи за управление 

на отпадъците, площадки за събирането им, центрове за подготовка за повторна 

употреба, за инсталации за рециклиране, за изграждане на нови и разширяване 

на съществуващи системи за разделно събиране на отпадъци. 

 

Общините трябва да информират хората къде има площадки за предаване на 

разделно събирани отпадъци и какво може да се оставя на тях, как да се 

рециклира и събира разделно. 

 

Друга мярка за намаляване на отпадъците е включването в условията по 

обществени поръчки за строителство да се използват рециклирани строителни 

материали. 

 

Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Еврокомисар: ЕС дава шанс, който е веднъж на поколение  

 

Линк: https://www.standartnews.com/biznes/evrokomisar-es-dava-shans-koyto-e-

vednzh-na-pokolenie-452820.html 
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Текст: Възможностите, които носят бюджетът на ЕС и Планът за възстановяване на 

обща стойност 1,8 трилиона евро, се случват веднъж на поколение. Това 

коментира еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза 

Ферейра по време на конференция, организирана от EURACTIV България* на 

18.02.2021 г. Темата на дискусията бе “Европейска подкрепа за икономическото 

възстановяване, кохезията и реформите в България”. 

 

Темата е особено актуална предвид факта, че в началото на февруари България 

изпрати до Европейската комисия втори работен проект на своя план, пише 

euractiv.bg, независимата общоевропейска медийна мрежа със седалище в 

Брюксел. Критиките в страната са, че българското правителство е на път да 

пропилее с лека ръка възможностите и огромното европейско финансиране. 

Елиза Ферейра говори за възможностите, които Планът за въстановяване 

предоставя на България. 

 

“Успехът на България е важен елемент от успеха на цяла Европа. Налице са и 

предпоставките да се материализира – безвъзмездните средства, до които 

България получава достъп, са в размер на 6.3 млрд. евро (около 10% от БВП). 

Общата сума може да нарасне до над 10 млрд. евро, ако страната реши да 

използва подпомагането под формата на заеми”, коментира Ферейра 

 

Тя подчерта, и че има много сфери, върху които страната трябва сериозно да 

поработи. Ферейра препоръча на управляващите в България да изградят по-

ефективна система за иновации, “които да не остават само на хартия”. 

Еврокомисарят подчерта, че има нужда от напредък в цифровизацията, 

въвеждане на електронно управление и ефективна защита на околната среда. 

 

“Имате разнообразен климат и биоразнообразие. Просто някой трябва да се 

ангажира с решаването на проблемите, какъвто е управлението на отпадъци. В 

страната едва 2.4% от отпадъците се рециклират, което е едно от най-ниските 

нива в ЕС“, каза тя. 

 

Елиза Ферейра подчерта, че знае за успешния проект за софийското метро, но 

напомни, че има и други видове транспорт, които чакат проекти за реформа. 

Другият проблем, според нея, е, че българската икономика губи твърде голямо 

количество електроенергия, която може да бъде усвоявана ефективно и да се 

печели от това. 

 

Ферейра коментира, че плановете за възстановяване трябва да решат проблеми 

в редица сектори – енергетика, образование, администрация, която включва и 

реформа в Националната агенция по приходите, здравеопазване и т.н. Тя 

напомни, че общата сума от 21.5 млрд. евро, които ще получи България от ЕС, 

може да помогне за реализация на проекти в цялата страна. 

 

Зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова обясни, че един от 

приоритетите в националния план е намаляването на дисбалансите в социален 

и икономически план между градските и селските райони, както и между 

центъра и периферията. 



 

В новия инструмент за възстановяване ЕК включи React EU, инструмент, 

предназначен да се справя с последствията от кризата с насочване на средства 

чрез регионална политика. 

 

“В хода на два програмни периода се фокусирахме върху големите градове, 

това допринесе за задълбочаване на дисбалансите. През новия програмен 

период чрез механизма за “интегрирани териториални инвестиции” ще се 

опитаме да решим проблема”, обясни Николова. 

 

Регионалното министерство ще разполага с 4 млрд. евро от оперативните 

програми на ЕС. Николова коментира, че акцентите през новия програмен 

период ще са мерките за енергийна ефективност, електромобилност и 

развитие на малките населени места. По думите й основна задача ще е 

разработването на индустриалните зони, които ще получат и държавно 

финансиране. 

 

По време на дискусията директорът и създател на “Тракия икономическа зона” 

Пламен Панчев обяви, че Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково работят по проект 

Консорциум „Въглеродно-неутрални индустриални паркове“ за привличане на 

инвестиции. Целта е развиване на “зелено” производство и постигане на целите 

на ЕК за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. Панчев попита 

еврокомисар Ферейра дали ЕК има механизъм за създаване на мрежа от 

такива паркове - за обмяна на опит и добри практики. 

 

За развитието на Тракия икономическа зона допринася и Красимир Петков, 

бизнесмен, който 30 години се занимава с роботика в САЩ и България, и в 

момента в неговия завод в Пловдив се асемблират първите в страната 

електрически камиончета. С общи усилия в Пловдив е открита първата 

лаборатория по роботика, подготвя се обучение в специалност 

“Електромобилност”. До този момент инвестициите в “Тракия икономическа 

зона” са в размер на 3 милиарда евро. 

 

Евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ, ЕНП) коментира, че “България трябва да се 

възползва от уникалната възможност, която й се предоставя за реформи и 

напредък” – почти 30 млрд. евро. Той подчерта, че благодарение на 

еврофондовете заетостта в страната се е увеличила с 12%. А в бъдеще се отваря 

възможност за още по-солидно финансиране. 

 

Новаков е оптимист, че ще има достатъчно средства за всички проекти – 

високоскоростни жп линии, в пътища, в нови училища, в болници. 

 

Петър Ганев от Института за пазарна икономика смята, че дисбалансите в 

икономическото и социалното развитие са налице у нас много преди 

пандемията. По време на конференцията той коментира последния си анализ 

на тема “Ролята на местната власт в предоставянето на социални услуги”. 

 

Изследването му ясно показва, че социалните трансфери и услуги в страната не 

успяват да постигнат желаните и очаквани резултати – социалните плащания 

продължават да имат ограничен ефект върху намаляването на бедността и 

ограничаването на неравенството. В същото време преобладава схващането, 

че социалните услуги имат слабо покритие спрямо нуждите на населението. 

 



Модератор на форума бе бившият вицепремиер Ивайло Калфин, който 

коментира, че голяма част от парите, които са предназначени за иновации и за 

бизнеса, отиват за администрацията. Според него тази тема трябва да се следи 

в бъдеще. Той прогнозира, че изграждането на магистрали и ремонтът на пътища 

ще е тема, която ще продължава да ни тормози в бъдеще. 

 

* EURACTIV е независима общоевропейска медийна мрежа със седалище в 

Брюксел, специализирана в политиките на ЕС. EURACTIV.com е създаден преди 

20 години от Кристоф Леклерк, френски предприемач и активен гражданин. 

Днес уебсайтовете EURACTIV предоставят безплатни локализирани новини за 

политиката на ЕС на 12 езика с журналистически екипи на EURACTIV в 12 държави. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Отмениха глобата на фирма получател на 137 тона отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101425200/otmeniha-globata-na-firma-

poluchatel-na-137-tona-otpadaci 

 

 
 

Текст: Свиленградският районен съд отмени глобата от 20 000 лева на фирмата 

получател на 137 тона отпадъци от пластмаса и метал. 

 

През юни миналата година бяха задържани  6 тира с турска регистрация на 

граничен пункт "Капитан Андреево", предназначени за дружество регистрирано 

в пловдивското село Марково. 

 

Глобата, наложена от екоинспекцията в Хасково, е заради липсващи документи, 

сред които е договор за оползотворяване. 

 

Според съда обаче няма безспорни доказателства, че фирмата е получател на 

отпадъка. От дружеството твърдят, че през 2020 г. не са извършвали търговска 

дейност. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - 

Хасково. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Русия реши да се избавя от курилските отпадъци без участието на 

Япония 

 

Линк: https://pogled.info/svetoven/russia/Yomiuri-rusiya-reshi-da-se-izbavya-ot-

kurilskite-otpadatsi-bez-uchastieto-na-yaponiya.126293 

 

 
 



Текст: Преди няколко години преработката на отпадъци беше включена в 

плановете за съвместните стопанско-икономически дейности на Русия и Япония 

на Южните Курилски острови. Според Йомиури обаче властите на Сахалинска 

област са обявили план за изграждане на завод за преработка на отпадъци в 

Южно-Курилск, който ще бъде изпълнен без участието на японската страна. 

 

Властите на регион Сахалин разкриха план за изграждане на завод за 

рециклиране на отпадъци в Южно-Курилск на остров Кунашир с участието само 

на руската страна. Според Йомиури представители на японския бизнес също 

са били поканени да участват в търга, но нито една японска компания не е 

участвала в него. 

 

Както отбелязва вестникът, тънкостта тук се крие във факта, че първоначално 

преди няколко години рециклирането на отпадъци беше включено в плановете за 

съвместните социално-икономически дейности на Русия и Япония на Южните 

Курилски острови. 

 

През септември 2019 г. делегация от японски бизнесмени и специалисти посети 

Кунашир, които проучиха перспективите за изграждането на централата. 

Очакваше се тези планове да бъдат разработени, но руската страна реши да 

вземе курс за самостоятелно изграждане на съоръжението. 

 

Съвместната руско-японска икономическа дейност на островите и в техните 

води беше позиционирана като един от важните елементи сред мерките за 

изграждане на доверие между Япония и Русия. Тогава, в допълнение към 

преработката на отпадъци, бяха идентифицирани пет обещаващи области за 

руско-японско сътрудничество около островите, но всъщност изпълнението на 

съществуващите съвместни проекти не се осъществи. 

 


