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Източник: ТВЕвропа 

 

Заглавие: От 3 юли се забранява производството на 8 вида пластмасови изделия 

за еднократна употреба в целия ЕС 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2021/07/ot-3-yuli-se-zabranyava-proizvodstvoto-

na-8-vida-plastmasovi-izdeliya-za-ednokratna-upotreba-v-tseliya-es/ 

 

 
 

Текст: От днес се забранява производството в Евросъюза на пластмасови 

продукти за еднократна употреба, които най-често се срещат по бреговете в 

Европа. Съгласно Европейския зелен пакт 55% от пластмасовите опаковки трябва 

да се рециклират до 2030 г. Изискванията на европейска директива за 

ограничаване на пластмасовите продукти за еднократна употреба ще се въведе 

у нас с наредба след обществено обсъждане. 

 

От 3 юли производството и използването на 8 вида пластмасови изделия за 

еднократна употреба се забранява в целия Европейски съюз. 

 

Европейската директива, която забранява пластмасови продукти за еднократна 

употреба включва прибори за хранене, чинии, сламки, съдове за храна, 
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бъркалки за напитки, клечки за уши. Те трябва да бъдат заменени с продукти за 

многократна употреба. 

 

Всички страни членки трябваше да приложат директивата в националното си 

законодателство най-късно до 3 юли. 

 

В България това ще се случи със закъснение, защото екоминистерството още не 

е изготвило финален вариант на наредбата за въвеждане. Документът ще бъде 

публикуван през юли, очаква се да бъде приета през август и да влезе в сила през 

септември. 

Съгласно Европейския зелен пакт 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да 

се рециклират до 2030 г. 

 

През 2015 г. Европарламентът подкрепи ограничения за изплозването на 

наелонови торбички в ЕС. 

 

3 юли е Международният ден без найлонови торбички. Той е отбелязан за първи 

път през 2009 по инициатива на няколко екологични организации. 

 

Всяка година се произвеждат 3 400 000 торбички. Това е теглото на поне 2 

милиона автомобила. В зависимост от материала на всяка една найлонова 

торбичка, разграждането й отнема между 100 и 500 години в естествена среда. 

 

40% от пластмасата се ползва за опаковки, 20% в строителството, 10 за коли и 

камиони. 

 

В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света 

нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 2018 

г. След рязък спад през първата половина на 2020 г. поради пандемията 

производството се възстанови през втората половина на годината. Всичко това 

води до натрупването на купища пластмасови отпадъци. 

 

В Европа голяма част от пластмасовите отпадъци около 25% попада на сметища, 

42% се изгаря за извличането на енергия и горива. Делът на рециклирането е 

около 32 %. 

Около половината от пластмасата, която се събира за рециклиране, се изнася 

за преработка в страни извън ЕС. Сред причините за това са липсата на 

капацитет и финансови ресурси за местна преработка на отпадъците. В 

миналото значителен дял от износа е бил насочван към Китай, но Пекин наложи 

ограничения на вноса на пластмасови отпадъци. 

 

Източник: Банкеръ 

 

Заглавие: ЕС ще трябва да рециклира, защото Китай вече не приема боклуци 

 

Линк:  https://www.banker.bg/sviat/read/es-shte-triabva-da-reciklira-zashtoto-kitai-

veche-ne-priema-bokluci 
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Текст: В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по 

света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 359 млн. тона през 

2018 г. След рязък спад през първата половина на 2020 г. поради пандемията 

производството се възстанови през втората половина на годината. Всичко това 

води до натрупването на купища пластмасови отпадъци. 

 

Европейският съюз работи, за да се намалят количествата пластмаса, които 

попадат в боклука, да се използват ефективно отпадъците и да се повиши делът 

на рециклирането. Европейският съюз прие мерки за намаляване на 

пластмасовите отпадъци в океаните. От 3 юли 2021 г. се забранява 

производството в ЕС на  пластмасови продукти за еднократна употреба, които 

най-често се срещат по бреговете в Европа. 

 

Съгласно Европейския зелен пакт 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да 

се рециклират до 2030 г. Това би изисквало по-добър дизайн на тези продукти. В 

Европа голяма част от пластмасовите отпадъци (около 25%) попада на сметища, 

друга част се изгаря за извличането на енергия и горива.  

 

Около половината от пластмасата, която се събира за рециклиране, се изнася 

за преработка в страни извън ЕС. Сред причините за това са липсата на 

капацитет и финансови ресурси за местна преработка на отпадъците. В 

миналото значителен дял от износа е бил насочван към Китай, но Пекин наложи 

ограничения на вноса на пластмасови отпадъци. Това прави още по-спешна 

нуждата от нови решения.   

 

Ниската степен на рециклиране на пластмасата в ЕС води до загуби за 

икономиката и замърсяване на околната среда. По оценки вложеният материал 

за пластмасова опаковка губи около 95% от стойността си след първоначалното 

използване. 

 

Производството и изгарянето на пластмаса е генерирало през 2019 г. 850 млн. 

тона парникови газове по света. Тези емисии могат да нараснат до 2,8 млрд. 

тона през 2050 г., показват научни модели. Поне част от емисиите биха могли да 

бъдат избегнати, ако се засили рециклирането. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Акция за ограничаване на найлоновите торбички започва по 

варненските пазари 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101492363/kampania-za-ogranichavane-na-

nailonovite-torbichki-po-varnenskite-pazari 

 

 
 

Текст: Найлоновите торбички са един от най-често срещаните и опасни за 

околната среда отпадъци. По данни на Министерството на околната среда и 

водите в България се използват средно по 70 броя найлонови торбички нa чoвeĸ 

гoдишнo. В тази бройка обаче не влизат торбичките без дръжки, които масово се 

употребяват в хипермаркетите и по пазарите. 



 

По повод Международният ден без найлонови торбички, който отбелязваме на 3 

юли, на няколко пазара във Варна ще се проведе инициативата „Ела с торба! 

Вземи още една”, организирана от Обществения център за околна среда и 

устойчиво развитие. В рамките на акцията, доброволци ще информират 

гражданите за вредите от еднократните торбички и ще ги призовават да 

пазаруват с торби за многократна употреба. 

 

Отправна точка на кампанията, която е под мотото "Не мерси, нося си!" е пазар 

"Чаталджа" днес от 18.00 часа. В събота (3 юли), доброволците ще посетят  пазара 

в квартал „Аспарухово“ от 10.00 часа, след което се отправят към „Младост“ от 

11.30 часа  и на пазара във "Владислав Варненчик" в 13.00 часа. Кампанията ще 

завърши в неделя (4 юли) от 11.00 часа на Фермерски пазар пред Фестивален и 

конгресен център. 

 

Клиентите, които пазаруват с многократна торба, ще имат възможност да се 

снима с нея и да призоват останалите потребители да пазаруват екологично. 

След това ще получат и награда от организаторите. 

 

Източник: Shumenonlain.bg 

 

Заглавие: Хванаха двама шуменци, изкупували незаконно цветни метали 

 

Линк:https://shumenonline.bg/2021/07/02/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7/ 

 

 
 

Текст: При извършена проверка вчера по обяд полицейски служители на РУ- 

Велики Преслав са установили, че двама мъже на 42 и 44 години от Шумен 

изкупуват черни и цветни метали от частни домове във Върбица. Установено било, 

че са изкупили около 400 кг. метали без да имат лиценз, какъвто се изисква. 

Двамата шуменци са разпитани, за извършено престъпление по чл. 234 Б ал. 1 от 

НК е образувано досъдебно производство. 

 

 


