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Текст: Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и 

водите Борислав Сандов се срещна с посланика на Франция в България нейно 

превъзходителство Флоранс Робин. 

 

Срещата се състоя по повод поканата от Франция за присъединяване на 

България към Коалицията за силна амбиция за природата и хората, чиято цел е 

да се предприемат действия за опазването на 30% от земните и морски площи 

на планетата до 2030 г. Инициативата ще бъде предложена за включване в 

бъдещата глобална стратегическа рамка за биологичното разнообразие. 

 

Г-жа Флоранс Робин информира министъра, че на 11 февруари Френското 

председателство на Съвета на Европейския съюз с подкрепата на ООН ще 



проведе среща на върха под мотото „Един океан“. По време на срещата ще се 

представи както целта на Коалицията за силна амбиция за природата и хората, 

така и предложение за „Нов глобален ангажимент за икономика на 

пластмасите“ (New Plastics Economy Global Commitment, NPEGC). Новият 

глобален ангажимент има за цел да покаже, че държавите са активни в 

справянето със замърсяването с пластмаси и не разчитат единствено на проекта 

на резолюция, който ще се разглежда по време на втората част на Петата 

Асамблея на Програмата на ООН за околна среда. 

 

Министър Сандов изрази своето убеждение, че са необходими съвместни 

действия за защита на световния океан както на глобално, така и на регионално 

ниво. Той сподели, че страната ни активно работи за постигане на тази цел в 

региона на Черно море и че страната ни ще предложи да бъдат обявени 

трансгранични защитени територии, в това число и морски. Увеличаването на 

защитата на морските екосистеми и опазването на биоразнообразието е 

приоритет в екологичния дневен ред на правителството. 

 

Срещата приключи с пожелание от страна на министър Сандов за успешно 

френско председателство на Съвета на ЕС и обща увереност, че отношенията 

между двете страни ще продължат да се развиват в дух на приятелство и 

конструктивност. 

 

Източник: Дир 
 

Заглавие: ЕС разглежда опростен дизайн като ключ към удобни за рециклиране 

опаковки за храни 

 

Простият дизайн и използването на поне 90 % от същата пластмаса е ключът 

към улесняването на рециклирането на опаковките за храни като чипс и 

шоколад, според индустрията 

 

Линк: https://business.dir.bg/ikonomika/es-razglezhda-oprosten-dizayn-kato-klyuch-

kam-udobni-za-retsiklirane-opakovki-za-hrani 

 
 
Текст: Простият дизайн и използването на поне 90% от същата пластмаса е ключът 

към улесняването на рециклирането на опаковките за храни като чипс и 

шоколад, според индустрията, пише в свой анализ EUROACTIV като част от 

поредицата специални текстове "Опаковки за рециклиране". За да се справи с 

климатичната криза, Европейският съюз се стреми да насърчи прехода към 

кръгова икономика, при която продуктите използват по-малко материали, 

съдържат повече рециклирано съдържание и лесно се рециклират или използват 

повторно. 

 

Като част от този стремеж, Европейската комисия иска да гарантира, че "всички 

опаковки на пазара на ЕС могат да се използват повторно или рециклират по 

икономически жизнеспособен начин до 2030 година. Това е цел, която ще бъде 



отразена в предстоящото преразглеждане на директивата за опаковките и 

отпадъците от опаковки, което се очаква да се случи през юли. 

 

Основно предизвикателство ще бъде справянето с така наречените "гъвкави 

опаковки" - меките пластмасови опаковки, използвани за храни като чипс и 

шоколадови пръчици. Те се считат за трудни за рециклиране, тъй като са леки и 

съдържат различни слоеве материали като пластмаса и алуминий. 

 

"Тъй като опаковката е толкова лека и има толкова много слоеве, разделянето на 

материалите не е икономически изгодно", казва Джъстин Майло от екологичната 

кампания от Rethink Plastic Alliance. 

 

В резултат на това рециклиращите предприятия са склонни да се съсредоточат 

върху по-ценните и по-тежки отпадъци като PET бутилки и други твърди опаковки, 

докато гъвкавите опаковки обикновено се озовават в депа или инсинератори.   

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Експертен съвет подкрепи изгаряне на 430 000 тона гориво от отпадъци 

годишно 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101594367/eksperten-savet-podkrepi-izgarane-na-

430-000-tona-gorivo-ot-otpadaci-godishno 

 
 
Текст: Екологичният експертен съвет към РИОСВ Велико Търново даде „зелена 

светлина“ на проекта за завод край село Върбовка за каменна вата с инсталация 

за изгаряне на 430 хиляди тона годишно на модифицирано гориво от битови 

отпадъци. Проектът е на бизнесмена Румен Гайтански и среща недоволството 

на жителите на община Павликени, които протестираха, докато заседаваше 

съветът.  

 

Повече от 8 часа продължи Екологичният експертен съвет и с 9 гласа "за", 2 

"против" и 6 "въздържал се" прие предложение до директора на РИОСВ Велико 

Търново да одобри доклада по ОВОС.  

 

Заместник-кметът на Павликени Анастасия Вачева и кметът на село Върбовка 

Ивелин Розинов са гласували да се даде „зелена светлина“ на завода за 

каменна вата, в който край село Върбовка ще се изгарят дневно по 1160 тона 

гориво от битови отпадъци, съобщиха за БНР участници в съвета.   

 

Следва директорът на Екологичната инспекция във Велико Търново да вземе 

решение в 7-дневен срок като не е задължен да се съобрази с предложението 

на Екологичния експертен съвет.   

 

По настояване на екологичните организации и на представителя на Историческия 

музей в съвета са приети препоръки, посочи екологът Пенчо Пандъков, участвал в 

съвета:  



 

„Включихме мерки за въвеждането на биомониторинг върху компонентите на 

околната среда, най-вече живите организми, за натрупването на опасни 

замърсители като тежки метали и устойчиви органични замърсители“.  

 

Прието е и предложеното за мониторинг на токсичните вещества в системата за 

управление на водите в завода, което не е било предвидено, както и за 

заустването на отпадните води, и препоръки, свързани с опазването на 

културното наследство на района, известен с археологическото си богатство.   

 

Ако и окончателното решение е положително, ще има отпор, посочи Пенчо 

Пандъков:  

 

„Трябва да го обжалваме, защото от това зависи бъдещето на цяло Северна 

централна България и бъдещето на управление на отпадъците в цяла България“.  

 

Очакват се нови граждански протести на жителите на община Павликени. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Събират стари електроуреди в Айтос 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101593763/sabirat-stari-elektrouredi-v-aitos 

 

 
 
Текст: Община Айтос и тази година стартира безплатната услугата за събиране 

на непотребни електрически уреди, които са излезли от употреба. Това каза за 

БНР Бургас Катя Иванова от общината: 

 

"Община Айтос има договор с  „Елтехресурс” АД. На базата на този договор 

фирмата извършва услугата, която включва събиране, извозване и 

транспортиране на електроуредите по заявка на безплатния телефон 0 800 14 

100, или на e-mail: order@makmetal.eu.  

 

Услугата, която се извършва е част от стратегията за опазване на околната среда, 

чрез събирането от домовете и извозването на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване. 

 

Тази дейност - за събиране и извозване на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване на територията на Община Айтос,  от една страна 

предотвратява струпването на отпадъци във и около контейнерите, и в същото 

време допринася за опазване на градската среда от замърсяване. 

Изхвърлянето на подобен тип отпадъци в контейнерите или около тях е забранено, 

а нарушителите подлежат на санкция", напомни Катя Иванова. 

 

Изпълнението на заявките е напълно безплатно за граждани и фирми. 

 


