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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 100, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 55 И ЧЛ. 56 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА 

ОТПАДЪЦИ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-na-osnovanie-chl-

100-al-1-ot-zakona-za-upravlenie-na-otpaducite-vuv-vruzka-s-chl-55-i-chl-56-ot-

reglament-eo-1013-2006-na-evropejskiya-parlament-i-na-suveta-otnosno-prevozi-na-

otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Съгласно Заповед № РД-992 от 29.12.2014 г./№ ЗМФ-8 от 08.01.2015 г., 

въвеждането и напускането на митническата територия на Република България 

на отпадъци или на групирани пратки, в които са включени отпадъци следва да 

се осъществява през всички митнически учреждения, с изключение на следните 

митнически пунктове: летище Бургас, Малко Търново, Царево, летище Варна, 

летище София-пътници, Олтоманци. 
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След проведени срещи между представители на Агенция „Митници“ и МОСВ 

през 2020 г. е взето решение да се актуализира действащата съвместна заповед 

на Министъра на финансите и Министъра на околната среда и водите, като се 

определят конкретни митнически учреждения, през които да се осъществява 

въвеждането и напускането на митническата територия на Република България 

на отпадъци. 

 

В резултат на това е изготвен предложеният проект на съвместна заповед на 

Mинистъра на финансите и Mинистъра на околната среда и водите, разработен 

на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: 

gbadev@moew.government.bg  в срок до 28.10.2021 г. 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Лесни идеи, с които да развием своята култура за рециклиране 

 

Прочетете целия материал на следния линк: 

https://www.actualno.com/curious/lesni-idei-s-koito-da-razviem-svojata-kultura-za-

reciklirane-news_1648270.html © Actualno.com 

Линк: https://www.actualno.com/curious/lesni-idei-s-koito-da-razviem-svojata-

kultura-za-reciklirane-news_1648270.html 

 

 
 

Текст: Развитието на навиците за рециклиране е нещо трудно. Особено когато 

системата у нас по никакъв начин не го насърчава. За щастие, можем сами да 

измислим какво да правим с неща, които на пръв проглед не могат да бъдат 

рециклирани. В тази статия ще разгледаме няколко интересни идеи за това какво 

да правим с тях и как в крайна сметка да развием своята култура за 

рециклиране.   

 

Превърнете стъклените бутилки в артистични предмети  

 

Стъклените бутилки, които остават и не могат да бъдат върнати обратно в 

магазина и не се рециклират, често се озовават на боклука. Такива са някои 

еднократни шишета от определени безалкохолни и бири. Това, което можем да 

направим е да рисуваме върху тях и да ги направим красиви произведения на 

изкуството като вази или арт инсталации. Би изглеждало интересно и новаторско. 

Освен това така можем да се грижим за природата. Приятно е, че това е 

дейност, която може да се прави с децата.   

 

Стари пластмасови кутии  

 

Има пластмасови кутии и капаците от тях, които остават след употреба. Такива 

от сирене, от сладолед. Да, ще запазим някои, за да съхраняваме храна в тях, но 

можете също така да ги използвате вместо чинийки за своите саксии (а защо не 

и за саксии?). Може да ги боядисате в различни цветове, за да изглеждат по-
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интересно или просто да ги разположите по терасата си. Да, гледката няма да 

е приказна, но ще спомогнете, макар и малко за по-чиста природа.   

 

Покривки от стари завеси и пердета  

За направата на това се изискват малко шивашки умения, но е напълно 

възможно вашите стари пердета и завеси да бъдат превърнати в красиви 

покривки за маса, които да ползвате. Не е нужно да ги изхвърляте, а да ги 

изрежете и напаснете според размера на масата. Да, няма да съхраните на 

100% платовете, но поне ще намалите значително отпадъците, които щяхте да 

направите на първо време.   

 

Това са нашите три лесни предложения за изграждане на култура на 

рециклиране. Мислете как и къде може да бъдете креативни в тази насока. 

Вярваме, че ще ви дойдат много свежи идеи. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Напълно рекултивирано е депото за отпадъци в Чирпан 

 

Линк: https://bnr.bg/starazagora/post/101532579/napalno-rekoltivirano-e-depoto-

za-otpadaci-v-chirpan 

 

 
 

Текст: Финализиран е проектът „Закриване и рекултивация на общинското депо 

за неопасни твърди битови отпадъци на община Чирпан“. Общата му стойност е 

в размер на 2 979 761лв. от които 2 532 797,26 мил.лв. са с европейско 

финансиране по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г. и 446 964 лв. са по национално 

съфинансиране. Договорът по изпълнението беше подписан на 4 юни 2020г. 

 

"Напълно рекултивирано е депото за неопасни отпадъци, неотговарящо на 

изискванията на наредбата за условията и изисквания за изграждане и 

експлоатация на депа. Изпълнена е техническата част. Изпълнени са и основни 

дейности по проекта включващи проектиране, анализи, строителен и авторски 

надзор", заяви Светла Дончева дир. Дирекция Европейски програми в община 

Чирпан. 

 

"С проекта са постигнати специфичните цели за намаляване на негативното 

въздействие върху компонентите на околната среда, както и намаляване 

рисковете за човешкото здраве" , каза още Дончева. 

 

В срок от три години след приключването на техническата рекултивация, община 

Чирпан със собствени средства ще извърши биологична рекултивация, 

включваща затревяване с дървесни и храстови видиве както и грижа за 

поддържането им. Крайният срок за приключване на проекта е 4 май 2022 

година. 

 

Източник: БНР 
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Заглавие: Над 1000 чувала с отпадъци събраха доброволци при почистването на 

р. Струма в Кюстендилско 

 

Средствата ще бъдат дарени на педиатричното отделение в Кюстендилската 

болница 

 

Линк:  https://bnr.bg/sofia/post/101532217 

 

 
 

Текст: Първото голямо почистване на река Струма в Кюстендилско се състоя в 

неделя. В инициативата се включиха доброволци, които успяха да съберат над 

1000 чувала отпадъци. 

 

„Имаше хора с лодки за труднодостъпните участъци, които успяха да извадят от 

едно място около 130-140 чувала. Около Конявския мост, аз мислех, че няма 

много за събиране, но за около 3 часа събраха около два големи камиона, 

извадиха и една кола на части“, каза в ефира на радио София един от 

организаторите Методи Методиев. 

 

Той добави, че средствата от предадените отпадъци ще бъдат дарени на 

педиатричното отделение в Кюстендилската болница. 

 

След две седмици предстои ново почистване, в участъците най-много боклук. 

 

 

 


