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Източник: Новини 

 

Заглавие: Френски град ще рециклира маските за еднократна употреба в 

ученически пособия 

 

Линк: https://novini.bg/sviat/eu/651401 

 

 
 

Текст: Френският град Таланс, близо до Бордо, започна кампания по 

рециклиране на маските за еднократна употреба, за да се бори по този начин 

срещу замърсяването на околната среда с тях, предадоха БТА и Франс прес. 

 

"50 милиона маски за еднократна употреба са използвани във Франция за 

седмица. Това е нова форма на замърсяване и трябва да се борим срещу нея", 

заяви Еманюел Салабери, кметът на Таланс. 

 

За целта на кампанията пред кметството на Таланс има пункт за изхвърляне на 

използвани маски. Общината е договорила с компанията Плакстил, 



специализирана в рециклирането на текстилни отпадъци, да произвежда от тези 

маски комплект ученически пособия (транспортир, линийка и триъгълник). 

 

Около 20 хирургически маски са необходими за произвеждането на линийка или 

триъгълник от пластмаса. 

 

Засега кампанията ще продължи 10 седмици. През тях властите на Таланс се 

надяват да съберат близо 100 000 маски от около двайсетината пункта за 

изхвърляне в цялата община. От тях ще бъдат произведени около 1600 комплекта 

ученически пособия. Кампанията ще струва 10 000 евро, което е приемлива 

цена, според кмета на Таланс. Той припомня, че процесът на рециклиране ще 

създаде работни места на местно ниво. 

 

Според доклад на парламентарна мисия, публикуван през януари, използването 

на маските за еднократна употреба е "произвело" между 40 000 и 100 000 тона 

отпадъци през миналата година. 

 

Източник: ТВ САТ 

Заглавие: "Жълта стая" показа отношението на асеновградчани към изхвърлянето 

на отпадъци 

 

Линк: https://tvsatcom.bg/novini/quot-zhalta-staya-quot-pokaza-otnoshenieto-na-

asenovgradchani-kam-izhvarlyaneto-na-otpadatsi/ 

 
 

Текст: Община Асеновград и „БГ Бъди активен“ проведоха интересен съвместен 

социален експеримент, с който да се проучи обществената нагласа в града по 

отношение на изхвърлянето на отпадъците. „Стая“, съдържаща целия набор от 

мебели, боядисана изцяло в жълт цвят беше поставена на площад „Академик 

Николай Хайтов“. Целта на експеримента бе да провокира гражданите да 

изразят личната си отговорност към средата. Така наречената “Градска 

всекидневна” е дело на сдружение „БГ Бъди активен“ и екип дизайнери от 

графично студио ПУНКТ. Експериментът е част от дейностите на проекта 

“Партньорство за красива и чиста България” – част от дългосрочната програма 

„Място България“. 

 

В Асеновград импровизираната „стая“ бе на разположение на преминаващите 

през централния площад в рамките на три дни. Експериментът представлява 

всекидневна в реален размер – 20 квадратни метра – напълно оборудвана и 

готова за ползване. Тя беше инсталирана, а около нея бе изкуствено замърсено 

с различни отпадъци – такива, каквито генерира всеки един от нас в ежедневието 

си. А именно: опаковки от храни и напитки; фасове; хартийки и други. Идеята бе 

да се привлече вниманието на асеновградчани по отношение на това, при вида 

на „стаята“, дали ще се възмутят и ще подминал, или ще се спрат, за да 

помогнат за събирането на отпадъците. 

 

Ето какво показа обобщението от попълнените 19 анкетни карти в Асеновград: 



– Колко важно е за Вас опазването на околната среда: много важна – 18; по-

скоро е важна – 1 

– Вие лично смятате ли, че бихте могли да допринесете за защитата на околната 

среда: категорично да -14; по- скоро да – 5 

– Колко често според Вас, близки, приятели и Ваши познати хвърлят отпадъци на 

улицата, през прозореца на колата или оставят в природата: редовно – 6; често – 

5; понякога – 5; рядко – 3; никога -0 

– Какво най-често правят Вашите близки и познати, когато видят, че някой изхвърля 

фас или опаковка на улицата, в парка или на друго обществено място: не 

реагират – 8; понякога правят забележки – 9; често правят забележки – 2; винаги 

правят забележки – 0; трудно ми е да отговоря – 0 

– Обсъждате ли с децата във Вашето семейство въпроса за разделното 

събиране на отпадъци: редовно – 5; често – 4; рядко – 3; не – 7. 

 

Източник: Informiran.net 

 

Заглавие: Политики за кръгова икономика липсват в новия план за отпадъците до 

2028 г. 

 

Линк:https://www.informiran.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%

D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0/ 

 
 

Текст: Не са записани ясни предложения за справяне с проблемите на 

отпадъците, икономически анализ за предстоящите инвестиции и оценка на 

предишния план и заложените в него цели 

 

В Националния план за управлението на отпадъците 2021- 2028 г. (НПУО) липсват 

ясни предложения за справяне на проблемите с отпадъците в страната, показват 

критики към плана, чието обществено обсъждане приключва днес. Планът беше 

представен на сайта strategy.bg на 13 февруари 2020 година. 

 

В предложения за обществено обсъждане текст на НПУО 2021-2028 г . не може 

да се открият предложения за преодоляване на негативните оценки на 

националната ни законодателна база за постигане на целите и задачите, 

произтичащи от амбициозните стратегии на ЕС за въвеждане на кръгови 

икономики. Не се предвиждат реални политики за децентрализирано 

оползотворяване на генерираните отпадъци за постигане на целите за нулеви 

отпадъци на Европейски зелен пакт. 

 

В плана липсва система от обосновани с необходимата икономическа 

ефективност за гарантиране на социално приемливи проекти за осьществяване 

неразривно свързаните стратегически програми на ЕС – приетата по време на 

Парижката конференция за климата -2015 г. инициатива “4 за 1000”, подписана 

и от представителя на България. Тя цели гарантиране изхранването на 



населението и въвеждане на мерки за смекчаване на причините и последствията 

от климатичните промени. 

 

Въпреки нарастващото търсене на екологични продукти, бизнесът се въздържа от 

инвестиции 

 

Тази оценка е направена в доклад на ЕС за България Преглед на изпълнение на 

политиките на ЕС в областта на околната среда, февруари, 2017 г.: Към днешна 

дата в България няма всеобхватна програма за политика за кръгова икономика. 

Въпреки нарастващото търсене на екологично чисти продукти и услуги, 

заинтересованите страни все още се въздържат да инвестират в тези области. 

 

Това показват и резултатите от мониторинга на Икономическа комисия на 

обединените нации за Европа – 2017 г. и препоръка 8.2: Правителството трябва да 

гарантира, че разработването на програми, свързани с отпадъците е предмет 

на по-прецизно планиране и реалистични срокове за изпълнение на мерките. 

Препоръка 8.3 коментира, че новият пакет от мерки на ЕС за крьгова икономика 

означава по-високи цели за ресурсното оползотворяване на битови отпадъци. 

Вече е съмнително дали България е в състояние да постигне настоящите си цели, 

например за рециклиране, да не говорим за по-амбициозните цели в пакета 

“Кръгова икономика”. Препоръка 8.4: Правителството трябва да съгласува своите 

политики за ресурсно оползотворяване с европейските инициативи. В плана не 

се вижда ясно посочване на решения и за предлагане на политики в тази сфера, 

коментира експертът. 

 

Проблемите на настоящия план повтарят проблемите на предишния 

 

Основните проблеми и недостатьци в предложения за публично обсъждане 

НПУО за периода 2021-2028 г. повтарят тези, които могат да бъдат посочени и в 

предходния план, коментира Жечко Йорданов. И в настоящия план не може да 

се намерят обосновани оценки за проблемите в изпълнението на предишния 

Национален план с очертаване на причините за това и нанесенете социални 

вреди. Основен недостатък е също, че се повтаря почти сьщата структора на 

НПУО 2014-2020, като се стига и до буквално преписване на отделни текстове от 

него ( сравни стр. 200-201 от НПУО 2014-2020 г. сьс стр. 151-152 НПУО 2021-2028 г.). 

 

Липсва ясен финансов анализ по целия жизнен цикъл на отпадъците 

 

Според ескперта, в предложения текст на проект на Национален план не може 

отчетливо да се очертаят задьлжителните, произтичащи от науката “Теория на 

управление на процесите в околната среда ” първо анализ за еколичична 

ефикастност. На второ и на трето място липсват анализ за икономическа 

ефективност и анализ за социална приемливост. Не може да бьде открит и 

прецизен финансов анализ за разпределение на финансовите ресурси, 

използвани за сметосьбиране, сметоизвозване, оползотворяване и депониране 

на неоползотворимите отпадьци в национален мащаб. 

 

Този подробен анализ е необходим за оценка на действащата система за 

управление на отпадъците по целият им жизнен цикьл от една страна и от друга 

за оценка на необходимостта от въвеждане на необходими мерки и системи за 

управление с цел постигане на социално приемливи практики. Не са 

предприети и елементарни усилия за оценка за приложимост в нашите условия, 

намиращи все по масово приложение в ЕС и света децентрализирани 

интегрирани системи за ресурсно оползотворяване и вьвеждане на 



нисковъглеродни практики за смекчаване и преодоляване на последиците от 

климатичните промени, коментира експертът.  

 


