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Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: ЕК с нова наказателна процедура срещу България заради 43 дела за 

отпадъци 

 

"Годишно генерираме около 3 млн. битови отпадъци", заяви министърът на 

околната среда и водите Асен Личев 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/237215-zaradi-nezakritite-dela-za-

otpadatsi-nova-nakazatelna-protsedura-predstoi-sreshtu-balgariya 

 

 
 

Текст: Предстои нова наказателна процедура срещу България от страна на 

Европейската комисия. Причината е, че 43 общински дела за отпадъци все още 

не са закрити. Това съобщи министърът на околната среда и водите Асен Личев 

по време на изслушване в Народното събрание. 

 

Той отбеляза, че когато Турция е спряла 11 камиона с отпадъци на границата с 

България, е поискал да забрани вноса от Турция, но се е оказало, че няма такова 

законово основание. 



"Годишно генерираме около 3 млн. битови отпадъци. Около 1 млн. от тях са 

отпадъци от характера на 19-12-12 - смесени отпадъци за изгаряне. На тях никой 

не им обръща внимание. Общините имат големи проблеми къде да ги 

съхраняват. Правителството прие Национален план за управление на отпадъците 

2021- 2030 г., който дава юридическо основание да се предприемат мерки с 

решение на Министерския съвет за забрана на вноса на най-гадния отпадък, 

който е смесен отпадък. Защото той не става за горене, а само за депониране", 

коментира Личев. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Правителството забранява вноса на отпадъци за депониране или 

горене 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2021/08/25/4246293_pravitelstvoto_zabraniava_

vnosa_na_otpaduci_za/# 

 

 
 

Текст: Министерският съвет ще приеме следващата седмица решение, с което 

се забранява вносът на отпадъци с код 191212 - това обяви министърът на 

околната среда и водите Асен Личев по време на изслушване по темата в 

Народното събрание, съобщи БТА. Предложението е на основание на Закона за 

управление на отпадъците и във връзка с изпълнение на мерките, заложени в 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. 

 

Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са получени при механично 

третиране на смесени битови отпадъци. Според министър Личев бизнесът не е 

съгласен с това решение с твърдението, че тези отпадъци са му крайно 

необходими. "Попитах ги, като имаме един милион тона общински отпадъци в 

наличност в България, девет милиона тона на площадката в Плевен, защо не ги 

горите, а те отвърнаха, че не са годни за горене", посочи Личев. 

 

Още при встъпването си в длъжност министърът каза, че иска да издаде заповед 

за пълно спиране на вноса на отпадъци в България, но се оказало, че това е 

невъзможно заради европейското и националното законодателство. Към 

момента 43 общински депа не са закрити, предстои наказателна процедура, 

обяви още Личев. 

 

По думите му годишно в страната се генерират около 3 милиона тона битови 

отпадъци, като около 1 милион от тях са смесени отпадъци, а общините имат 

проблем къде да ги съхраняват. 

 

Министърът разказа, че когато Турция е спряла 11 камиона с отпадъци на 

границата с България, той е поискал да забрани вноса от Турция, но се е оказало, 

че няма законово основание за това. 
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Личев припомни, че правителството прие Национален план за управление на 

отпадъците, който дава юридически основания да се предприемат мерки с 

решение на Министерския съвет срещу вноса на "най-гадния отпадък - 

смесеният", защото той не става за горене, а само за депониране. 

 

"Направих предложение на премиера да създаде междуведомствена група, 

която да разработи национална стратегия за адаптация към кръговата 

икономика, това е и условие за еврофондове. Тази работна група е създадена и 

в момента работи", посочи Личев. Той е предложил да се създаде и зелено 

министерство. 

 

"Трябва да има стратегия, закон за кръгова и зелена икономика, ведомство също, 

за да се адаптираме и да не останем последни при пренастройката на 

икономиката", смята Личев. 

 

По думите му трябва да се рециклират повече отпадъци. "Една от целите на този 

план през 2026 г. е България да достигне 55% рециклиране, което ще ни изравни 

със средния процент на ЕС", каза личев. 

 

Председателят на парламентарната група на "Изправи се БГ! Ние идваме" Мая 

Манолова каза, че за последните години вносът на отпадъци се увеличи 

многократно - на практика 15 пъти за периода 2011 -2017 г. По думите й 

положението за първите 5 месеца на 2021 г. е още по-трагично, защото 

внесените отпадъци достигат 163 хиляди тона, докато увеличението 15 пъти е 

довело до 150 хиляди тона на годишна база. 

 

"Тревожно е, че 14 431 тона, внесени отпадъци, са опасни. България постепенно 

се превърна в сметище и на Европа, и на света, държава, в която се внасят 

огромно количество отпадъци, които не се съхраняват и третират правилно, така 

че да не застрашават българските граждани", каза Манолова. Личев се съгласи 

с нея, като определи темата като национален проблем. 

 

Източник: e-Svilengrad.com 

 

Заглавие: Словения забрани пластмасовите прибори 

 

Линк: https://www.segabg.com/category-foreign-country/sloveniya-zabrani-

plastmasovite-pribori 

 
 

Текст: Властите в Словения забраниха използването на повечето пластмасови 

продукти за еднократна употреба, предаде БГНЕС. 

 

От пазара ще бъдат изтеглени чашките и чиниите за еднократна употреба, 

пластмасовите прибори, сламките, както и опаковките за бързо приготвена 

храна и стиропорените кутии. Заповедта вече е в сила. 

 

Пластмасовите продукти, които нямат алтернатива - като например мокрите 

кърпички, цигарите с пластмасов филтър и тампоните - ще продължават да се 
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продават. Но трябва да имат специален надпис, който да информира 

потребителите за вредите, които нанасят на природата, както и за начините за 

рециклиране. 

 

Глобите за неспазване ще варират до 15 000 евро за юридически лица, до 5 000 

евро за еднолични търговци и до 3 000 евро за изпълнителния директор или 

отговорния собственик на компания, която не се съобрази с новия закон. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Във Враца започват кампания срещу нерегламентираното изхвърляне 

на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101517799/vav-vraca-zapochvat-kampania-

sreshtu-nereglamentiranoto-izhvarlane-na-otpadaci 

 

 
 
Текст: Община Враца започва информационна кампания срещу 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.  Подготвени са листовки, ще се 

организират срещи на общински служители с граждани по кварталите, а от 

септември ще има и телефон за сигнали. Целта е повече врачани да се 

запознаят с начините за депониране на отпадъци от бита - стари мебели, бои  

препарати, елекроуреди, опаковки, отпадъци след строителство и ремонти по 

домовете. 

 

Редовното събиране на сметта от контейнерите се оказа недостатъчно, за да 

бъде Враца чист град без струпани битови отпадъци на много места.  

 

"Навсякъде има много такива отпадъци и дивани, и телевизори, тухли". 

 

"Хората незнаейки решават да се отърват, хвърлят в гората, по поляните". 

 

"Много пъти съм изпадала в недоумение, когато трябва да изхвърля стар 

хладилник, някаква мебел или батерии, нещо, което не може да се изхвърли в 

общия боклук". 

 

Община Враца предприе дългосрочна информационна кампания срещу 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Във фокуса ѝ са строителните 

отпадъци, хартиените опаковки, старите мебели, електроуреди, батерии, 

акумулатори, крушки, препарати и бои. Идеята на кампанията е да станат ясни 

начините за депонирането им и то безплатно. Ще се раздават и брошури по 

домовете. 

 

Масирано се разпространява информация и по дигиталните канали на 

местната управа. Ще има изнесени приемни и по кварталите, където общински 

служители ще отговарят на въпроси на граждани. От следващия месец ще има 

и дежурен телефон за въпроси и сигнали. 

 



"Когато  разбрах за тази информационна кампания и за дадените адреси 

изключително много се зарадвах, защото тази информация ми е много полезна 

и смятам, че на всички хора ще им бъде полезна особено за тези, които са 

стриктни и искат да спазват правилата, защото има и хора, които ги нарушават. 

Покрай кофите от години се изхвърлят всякакви отпадъци и това е непрекъснат 

процес - мебели, други неща, които не са за общия отпадък, които са извън 

кофите, стъкла и е много неприятна тази гледка“. 

 

"Според мен трябва да има обособени места за тези отпадъци и хората със 

сигурност да знаят къде са тези места, за да не ги изхвърлят при останалите 

контейнери". 

 

Заедно с разяснителната кампания започват и масирани проверки от 

инспектората към Община Враца. Ще  бъде обърнато внимание и на 

собствениците на търговски обекти как лесно и регламентирано да депонират 

отпадъците от дейността си. 

 

"Магазините трябва да си събират и там да има много голям контрол". 

 


