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Източник: БНР 

 

Заглавие: Рестартирай Европа: Кръговата икономика и новите възможности за 

Европа 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101457931/restartirai-evropa-kragovata-

ikonomika-i-novite-vazmojnosti-za-evropa 

 

 

Текст: Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. В 

момента той обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към 

по-устойчивата кръгова икономика. Преходът ще намали екологичното 

замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили 

иновациите и конкурентоспособността. Промяната има потенциал да добави 

още 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни 

места в Европа до 2030 г. 

 

Ефективното управление на ресурсите, намаляването на потреблението и 

отпадъците, важната роля на местните власти в прехода към кръгова икономика 

и промяната на обществената нагласа в сферата – около тези аспекти се 

обединиха членове на ЕП, представители на местните органи и бизнеса по 



време на уебинар „Кръговата икономика – инструмент за бързо възстановяване“, 

организиран от Бюрото на Европейския парламент в България в партньорство с 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) на 16 

април 2021 г. 

 

„Кръговата икономика е една от най-важните теми, които в момента се 

разглеждат от европейските институции в контекста на Зелената сделка, която 

сама по себе си е един от най-важните приоритети на Европейския парламент 

и Европейската комисия в следващите няколко години. Съвсем наскоро ЕП прие 

и своето становище, относно новия план за действие за кръговата икономика.“, 

подчерта ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор 

Стойчев. 

 

Преходът към кръгова икономика вече е в ход, като някои водещи предприятия, 

потребители и публични органи в Европа са възприели този устойчив модел. 

 

„Надявам се, че ще имаме възможност да представим пред местните власти на 

разбираем език и с добри примери, всички европейски политики, които се 

отразяват върху живота на гражданите. Кръговата икономика е тема, която се 

отразява във всички аспекти от живота на хората и чиято реализация на практика 

изцяло зависи от местните власти.“, казва Силвия Георгиева, изпълнителен 

директор на Националното сдружение на общините в Република България. 

 

Новият план за действие за кръговата икономика има за цел да подготви Европа 

за екологосъобразно бъдеще, като същевременно защитава околната среда и 

предоставя нови права на потребителите.  

 

„Този план за действие има 35 законодателни и незаконодателни мерки. Те се 

отнасят за дизайна на продуктите, устойчиво потребление, т. нар. „зелени“ 

обществени поръчки, износа на отпадъци и вторичната употреба на 

материалите.“, обяснява Маргрете Аукен, член на ЕП от групата на Зелените / 

Европейски свободен алианс. 

 

Намаляването на отпадъците, екопроектирането, повторната употреба и други 

подобни мерки могат да спестят много пари на предприятията в ЕС и да намалят 

годишните емисии на парникови газове. В момента производството на 

материали, които използваме в ежедневието, генерира около 45% от емисиите в 

ЕС. 

 

Новият план е насочен към проектирането и производството в кръговата 

икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката 

на ЕС колкото е възможно по-дълго. Планът и предвидените в него инициативи ще 

бъдат разработени с активното участие на бизнеса и заинтересованите страни. 

 

Чуйте в звуковия файл репортажа на Зоя Караджова. 

 

Източник: Tvsatcom.bg 

 

Заглавие: Ученици от Асеновград научиха важни съвети за разделното събиране 

на отпадъци 

 

Линк: https://tvsatcom.bg/novini/uchenitsi-ot-asenovgrad-nauchiha-vazhni-saveti-

za-razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi/ 

 

https://tvsatcom.bg/novini/uchenitsi-ot-asenovgrad-nauchiha-vazhni-saveti-za-razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi/
https://tvsatcom.bg/novini/uchenitsi-ot-asenovgrad-nauchiha-vazhni-saveti-za-razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi/


 

Текст: 4-токласниците от ОУ „Ангел Кънчев“, съвместно с Община Асеновград и 

фирмата, която извършва разделното сметосъбиране, отбелязаха Деня на 

Земята. 

 

Събитието, което бе отбелязано в двора на учебно заведение, протече в три 

етапа. Започна с лекционна част, в която служители от Отдел „Екология и околна 

среда“ (ЕОС) към община Асеновград и представител на фирмата запознаха 

децата с начините за разделно сметосъбиране и видовете отпадъци. Последваха 

игри и забавления за учениците. За финал всички заслужено получиха подаръци 

и награди. 

 

Децата научиха, че думичката „изхвърлям“ може да бъде заменена със 

„събирам“ и „преработвам“, тъй като всеки един отпадък може да бъде 

рециклиран и така да се пестят ресурсите на Земята, защото за да се направи 

хартия, трябва да се отсичат дървета. Учениците разбраха, че един от важните 

елементи в разделното сметосъбиране е пластмасата, металът и хартията 

трябва да бъдат почистени, преди да се поставят в жълтите контейнери. 

Необходимо е и да се смачкат или сгънат, за да заемат по-малко място. 

Стъклените опаковки пък е добре да бъдат оставяни цели в зелените кошове за 

отпадъци. 

 

В игрите децата сами избраха оригинални имена на отборите си – „Свят без 

отпадъци“ и „Бързите сметосъбирачи“. Двата тима се справиха отлично с всички 

отправени им предизвикателства за ловкост, бързина и мисловна дейност. От 

община Асеновград учениците получиха тениски с надпис логото на днешната 

кампания – „Свят без отпадъци“ и луксозно издание на енциклопедията „Наука и 

природа“. От фирмата, която извършва разделното сметосъбиране, пък ги 

наградиха с книжка за оцветяване и моливи – отново с тематика планетата Земя. 

 

Източник: Haskovo.info 

 

Заглавие: Хасковлии с акция по почистването на парк „Ямача“ 

 

Линк:https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%

D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/ 

 
 

Текст: Група хасковлии се включи след обяд в акция по почистването на парк 

„Ямача“. 

 

https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
https://haskovo.info/146364/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/


Инициативата „Да спасим парк „Ямача“ се провежда за втора поредна година. 

Целта е да се даде пример на хората да пазят природата и да участват в 

подобни акции. Хасковлии получиха чували и ръкавици. 

 

Един от организаторите е актьорът Янко Митев, който каза, че централните части 

и алеи на парка се чистят ежедневно от „Екопрогрес“. По тази причина той 

насочи групата към пътеките в южната част, където имаше отпадъци. На едно 

място бяха струпани части от телевизори, а в края на парка имаше и стар 

автомобил. Митев предложи в този район да се поставят кошчета за отпадъци. 

 

Сред организаторите на екоинициативата е Елена Вапцарова, която е и член на 

комисията за парк „Ямача“. Тя съобщи, че след разхлабването на 

противоепидемичните мерки през следващата седмица е насрочено 

заседание на комисията, която продължава борбата общината да закупи 

игрищата и терените до стадион „Хасково“. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Разделно събраните зелени отпадъци в Плевен се приемат в депото без 

заплащане на такса 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2402394 

 

 
 

Текст: Регионалният център за управление на отпадъците в Плевен днес обяви, че 

приема без такса в компостиращата си инсталация разделно събрани зелени 

отпадъци, съобщиха от Плевенската община. 

 

Мярката е предприета във връзка с кампанията за пролетно почистване и 

облагородяване на зелените пространства в имоти на гражданите и на фирми. 

Приемат се, без да се заплаща такса, разделно събрани и транспортирани със 

собствен превоз отпадъци като листа, треви, клони, храсти и стебла, уточняват от 

общината. 

 

Регионалното депо за отпадъци в Плевен се намира в землището на плевенското 

село Буковлък, след КАТ-Плевен. 

 

 


