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Текст: Второто заседание на междуведомствената работна група „Европейско 

сътрудничество – зелен преход и дигитална трансформация, върховенство на 

закона“ с Република Северна Македония се проведе вчера в Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ). 

 

От българска страна участваха Борислав Сандов – заместник министър-

председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, 

Калина Константинова – заместник министър-председател по ефективно 

управление, Божидар Божанов – министър на електронното управление, и 

Борислав Ганчев – заместник-министър правосъдието. 

https://www.moew.government.bg/bg/vtoro-zasedanie-na-rabotnata-grupa-sus-severna-makedoniya-po-zelen-prehod-digitalna-transformaciya-i-vurhovenstvo-na-zakona/
https://www.moew.government.bg/bg/vtoro-zasedanie-na-rabotnata-grupa-sus-severna-makedoniya-po-zelen-prehod-digitalna-transformaciya-i-vurhovenstvo-na-zakona/
https://www.moew.government.bg/bg/vtoro-zasedanie-na-rabotnata-grupa-sus-severna-makedoniya-po-zelen-prehod-digitalna-transformaciya-i-vurhovenstvo-na-zakona/


 

От страна на Република Северна Македония участваха Боян Маричик – 

вицепремиер по европейските въпроси, Славица Грковска – заместник 

министър-председател по политиките за добро управление, Насер Нуредини – 

министър на околната среда и пространственото планиране, и Адмирим Алити 

– министър на информационното общество и администрацията. 

 

„Днес продължаваме диалога, основан на принципа на добросъседските 

отношения, което е гарант за развитието на сътрудничеството между нашите 

страни“, каза вицепремиерът Борислав Сандов в приветствието си към 

македонската страна. По въпросите в областта на околната среда той заяви, че 

съвременното общество е особено чувствително по отношение на качеството на 

живот, което изисква ефективно прилагане на високи екологични стандарти и 

осигуряване на здравословна среда. „По този начин ще гарантираме 

просперитета и утвърждаването на европейската перспектива в нашия регион. 

Затова аз потвърждавам готовността на България да споделим опит в 

транспонирането и прилагането на европейското законодателство в сферата 

на околната среда. Готови сме да предоставим експертизата си в 

предприсъединителния процес на Република Северна Македония към ЕС и по-

специално по Глава „Околна среда“, заяви министър Борислав Сандов. 

 

Вицепремиерът на РСМ Боян Маричик на свой ред благодари за доброто 

сътрудничество и заяви: „Днешната среща е доказателство, че във времена на 

криза ние можем да работим заедно. Темите на работната среща са много 

важни за нас и аз съм оптимист за успеха на съвместната ни дейност“.  

 

Вицепремиерът Калина Константинова и вицепремиерът на РСМ Славица 

Грковска дискутираха теми за взаимодействието между двете държави в посока 

на по-доброто управление. Министър Божидар Божанов и министър Адмирим 

Алити разгледаха възможностите за сътрудничество в областта на 

киберсигурността и дигиталната трансформация. Със заместник-министъра на 

правосъдието Борислав Ганчев бяха обсъдени начините за синхронизиране на 

законодателството с цел подобряване на инвестиционния климат, както и 

борбата с корупцията, и електронното правосъдие. 

 

В рамките на работната среща министър Сандов и министър Нуредини 

подписаха програма за съвместни дейности за 2022 – 2023 г. Това е двугодишна 

програма за изпълнение на споразумението между министерствата на България 

и Северна Македония за сътрудничество в областта на околната среда и водите 

(подписано през 2019 г.). Министър Нуредини заяви, че Северна Македония 

разчита на помощта на България в преговорния процес в сферата на опазването 

на околната среда. 

 

Беше подписано също и споразумение за сътрудничество  между „Български 

пощи“ и „Поща на Северна Македония“. Предстои подписването и на 

меморандум за сътрудничество между Министерството на електронното 

управление и Министерството на информационното общество и 

администрацията на Северна Македония. 

 

Планира се създаването на съвместен фонд за подкрепа на гражданските 

организации по проекти, които са от значение и за двете държави в областта на 

трансграничното сътрудничество. Ще бъдат определени критериите, съставът на 

комисията, която ще оценява проектите, и размерът на финансирането, което 

ще бъде отпуснато от двете страни за структурирането на фонда. Започват и 



ежеседмични работни срещи на подгрупата за добро управление между двете 

страни. През април предстои среща за реформата в публичната 

администрация – споделяне на добри практики, търсене на решения. 

 

Третото заседание на междуведомствената работна група между България и 

Северна Македония „Европейско сътрудничество – зелен преход и дигитална 

трансформация, върховенство на закона“ ще бъде в началото на април в 

Скопие. 

 

Източник: Дир 
 

Заглавие:  Край на европарите за депониране  на отпадъци 

 

Регионалните депа се запълват с бързи темпове и ако не започне бързо да 

разделяме отпадъка, ще се заринем с отпадъци или ще трябва да ги горим, а 

това са най-лошите сценарий 

 

Линк: https://business.dir.bg/ekspertno-mnenie/kray-na-evroparite-za-deponirane-

na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Оттук нататък през следващия период на програма "Околна среда" няма 

да се финансира изграждането на депа. Идеята по новите правила на ЕС е 

възможно най-малко боклук да попада на сметищата. От всички 53 регионални 

депа в страната, които изградихме последните 10 години голяма част от тях 

запълват капацитета си, но най- драматично е положението със седем от тях, 

които са на до 80% от своя капацитет. Това съобщиха за Dir.bg от Министерството 

на околната среда и водите. 

 

ричините затова са липсата на политика и на инсталации за сепариране, за 

компостиране и за биоразградими отпадъци, поради което се налага по-

голямото количество отпадъци вместо да се преработва да отива на депото. За 

тези общини, които запълнят капацитета на депата си обаче няма да има пари 

за нови клетки и те трябва да ги финансират сами, а това е сериозна инвестиция. 

Местните власти трябва все по-усилено да мислят как да намалят отпадъка така, 

че минимална част да стига до депата. Още повече като знаем, че до 2030 г. 

според европравилата трябва само 10 на сто от боклука да отива за 

депониране. 

 

Какво постигна за 10 години таксата за депониране? 

 

От 2011 г. (вече повече от 10 години) беше въведена такса депониране или т.н. 

отчисления за депониране. Целта беше да се насърчат общините да намалят 

количествата на отпадъците, които депонират като въвеждат разделно събиране, 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 

Отчисленията са част от таксата битови отпадъци. 

 

Това е такса, която общините плащат за всеки тон депониран отпадък в сметка 

към Регионалните инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ). Тези 



средства до преди две години бяха блокирани и можеха да се ползват само за 

дейности по управление на отпадъците след специално разрешение на 

регионалните екоинспекции. Но от началото на COVID-19 пандемията общините 

настояха и беше позволено тези средства да се ползват и за други дейности като 

например дезинфекция и почистване. Според екоминистерството това обаче 

намалило вноските на общините по сметките на екоинспекциите с аргумента, 

че ще се използват за дезинфекция. А това забавя изпълнението на целите за 

разделното събиране и рециклирането на отпадъците. Затова ще е добре тези 

средства от следващата година отново да могат да се ползват само за дейности, 

свързани с управлението на отпадъците. 

 

Общините не внасят таксата по сметка на екоминистерството 

 

В момента има 15 общини, които не са внасяли отчисления за депониране, което 

по 5-6 млн. лева на община прави над 70 млн. лева. 

 

Само преди няколко дни обаче в Държавен вестник бяха обнародвани промени 

в Закона за корпоративното подоходно облагане, който касае Закона за 

управление на отпадъците. Според промените и през 2022 година тези пари 

няма да бъдат блокирани в МОСВ и могат да се ползват за дейности, свързани с 

дезинфекция и почистване. Това са дейности, свързани с управлението на 

отпадъците и чистотата в общините, коментира Десислава Стойкова от 

Националното сдружение на общините в България. 

 

Използват ли общините парите за дейности по разделно събиране и 

рециклиране? 

 

За общините беше важно тези средства да не бъдат блокирани по сметки на 

РИОСВ, за да могат да ги използват свободно без да искат специално 

разрешение от структурите на екоминистерството. Важното е да се подчертае, 

че това са пари на общините и те не са длъжници на никого, каза Стойкова. 

Общините, които не внасят, са изпълнили задълженията си по сепариране и 

оползотворяване на отпадъците и затова няма нужда да блокират тези средства, 

коментираха от НСОРБ. Целта на промените е да не се стига до увеличаване на 

таксата битови отпадъци. Отчисленията след решение на Общинския съвет 

могат да се използват само за дейности, свързани с управлението на 

отпадъците, категорични са от НСОРБ. Важното е, че процедурата сега е по-

облекчена, отчитат от сдружението на общините. 

 

През тази година вече отчисленията стават 95 лева на тон депониран отпадък и 

няма повече да бъде увеличавана. Таксата се увеличаваше поетапно като преди 

две години плавното й нарастване беше разсрочено до 2022 година заради 

пандемията. Целта беше нарастването да бъде по-плавно за общините, а и да 

бъдат изградени междувременно по програма "Околна среда" планираните 

компостиращи и сепариращи инсталации. Процесът обаче се забави и много 

инсталации не бяха изградени навреме, което доведе и до проблема със 

запълване на голяма част от депата. По данни на екоминистерството от 2020 г. 

тези отчисления се движат около 130 млн. лева годишно. 

 

Средствата, събрани от отчисленията, могат да се използват само за инвестиции 

в инсталации за третиране и намаляване на депонирането. 

 



Въпреки това тези средства не са достатъчни за изграждане на нови клетки на 

запълващите се депа, затова общините трябва да направят всичко възможно да 

намалят отпадъците за депониране. 

 

Къде отидоха инвестиции за милиони за по-малко отпадъци по сметищата? 

 

За общините, които изпълняват целите за рециклиране и отклоняване на 

биоразградимите отпадъци от депата, отчисленията се намаляват с по 50%. Към 

момента с европейско финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 

(ОПОС) и от бюджета на Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) са изградени 53 регионални системи за 

управление на битовите отпадъци. По ОПОС 2007-2013 г. изградените инсталации 

за предварително третиране са 18 компостиращи, 11 сепариращи и 1 

анаеробна. В настоящия програмен период ОПОС 2014-2020 г. са подписани 

договори да изграждане на 35 компостиращи, 19 сепариращи и 3 анаеробни 

инсталации (Благоевград, Русе и Бургас) за над 500 млн. лв. Оказва се обаче че 

за изграждането на инсталацията в Русе има сериозни проблеми. Със средства 

от бюджета и частни инвестиции са изградени 15 инсталации за предварително 

третиране. Общо до края на 2021 г. в страната се очаква да работят 53 

инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за 

сепариране/предварително третиране и 4 инсталации за анаеробно 

разграждане. 

 

България още не е закрила и рекултивирала всички стари сметища 

 

Отделно страната ни е в наказателна процедура заради това, че не е закрила и 

рекултивирала старите си сметища. През юли миналата година България беше 

уведомена, че ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз. В 

предходните пет години все още не бяха рекултивирани 43 от депата за неопасни 

отпадъци (при 113 постановени през 2015 г. от Съда на ЕС). По последна 

информация на МОСВ от края на миналата година е приключила техническата 

рекултивация на 32 от оставащите 43 депа, с което България постига намаляване 

на размера на санкцията, която страната ни ще заплаща. 

 

Така обшият брой на рекултивираните депа от май 2021 г. до момента е вече 32: 

Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Белоградчик, 

Стара Загора, Елена, Димово, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна 

Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино - 2 бр., Долни 

Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, 

Белоградчик, Самоков, Полски Тръмбеш. В заключителна фаза на изпълнение са 

проектите за рекултивация на още 6 депа: Трън, Батак, Сапарева баня, Рила, 

Трявна, Малко Търново. Очакваше се те да бъдат завършени до края на годината. 

Към момента за останалите незатворени депа все още текат процедури и те 

няма да могат да прекратят дейността си тази година. 

 

Тепърва ще видим ще има ли промяна в такса смет и ще се въведе ли и у нас 

депозитна система 

 

Амбицията на екоминистерството е до две години да се промени начина, по 

който се плаща такса смет. Идеята е това да се случи две години след 

излизането на данните от преброяването, за да има по-ясна информация за 

броя на членовете във всяко домакинство, което ще послужи за основа за 

определяне на новата такса смет според количеството. 

 



Министерството трябва да подготви методиката или възможните варианти, по 

които това да се случи. На ход са общините. Другата голяма промяна в сектора 

на отпадъците, която министерството планира да въведе е депозитната система, 

която да събира 90% от пластмасовите бутилки, алуминиеви кенчета и стъклени 

бутилки. Но това трябва да е ход на бизнеса, категорични са от 

екоминистерството. На ход е бизнеса. Ако и гражданите бъдат информирани 

достатъчни добре какво да правят, за да намалят отпадъците си може и да 

успеем да постигнем 90% повторна употреба и рециклиране за сметка на само 

10% депониране на боклука. 

 

Източник: Дневник 
 

Заглавие:  Европарламентът иска батериите на телефоните да се вадят лесно 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/03/11/4322897_evroparlamentut_iska_b

ateriite_na_telefonite_da_se/?ref=rss 

 

 
 

Текст: До 2024 г. преносимите батерии в уредите като смартфоните и батериите 

за леките транспортни средства като велосипеди и скутери трябва да бъдат 

проектирани така, че потребителите да могат лесно и безопасно да ги 

отстраняват сами. Това записа Европейският парламент в преговорната си 

позиция по бъдещето европейско законодателство за батериите, което 

Европейската комисия предлага като част от средствата за осъществяване на 

Зелената сделка. 

 

Акумулаторните батерии имат решаваща роля за прехода към кръгова и 

въглеродно неутрална икономика, казват депутатите и предлагат да бъдат 

въведени по-строги изисквания към устойчивостта, експлоатационните 

характеристики и етикетирането на батериите. 

 

Те ще се опитат да убедят страните членки по време на предстоящите преговори 

да бъде приета инициативата на Еврокомисията за въвеждане на нова категория 

"батерии за леки транспортни средства" като електрически скутери и 

велосипеди. Приема се и идеята на комисията върху батериите да се указва 

въглеродният им отпечатък по подобие на хранителната стойност на 

пакетираните храни и на енергийните показатели на електронните уреди. 

 

Европейският парламент ще подкрепи да се въведат минимални нива на 

оползотворени кобалт, олово, литий и никел от отпадъци за повторна употреба в 

нови батерии и по-строги цели за събиране на преносими батерии за 

рециклиране. Депутатите искат те да са 70% до 2025 г. вместо предложените от 

комисията 65%; и 80% до 2030 г. вместо 70%. Европарламентът смята, че трябва да 

се сложи минимален праг за събиране на батериите за леки превозни средства 

от 75% до 2025 г. и 85% до 2030 г. Всички отпадъци от автомобилни, промишлени и 

електрически батерии трябва да се събират, се казва в преговорната позиция на 

парламента. 

 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/03/11/4322897_evroparlamentut_iska_bateriite_na_telefonite_da_se/?ref=rss
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/03/11/4322897_evroparlamentut_iska_bateriite_na_telefonite_da_se/?ref=rss


Евродепутатите ще искат и да се изследват възможностите за въвеждане на 

общо зарядно за зареждащите се батерии, за да се спестят средства на 

потребителите, които избират този вид батерии и така намаляват отпадъците от 

използването на батерии. 

 

През декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за 

регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Целта му е да се укрепи 

функционирането на вътрешния пазар, да бъде насърчена кръговата икономика 

и да се намали екологичното и социалното въздействие на всички етапи от 

жизнения цикъл на батериите. Сега парламентът е готов да започне преговори по 

окончателния текст на бъдещия текст на европейския регламент, но трябва да 

изчака и страните членки да изготвят общата си преговорна позиция. 

 

Източник: Haskovo.info 
 

Заглавие:  20 сигнала са приети през февруари на „зеления телефон“ на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. 

 

Линк: https://haskovo.info/165675/20-

%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD-2/ 

 

 
 

Текст: Сред тях има няколко за незаконни сметища по селата. Читатели на 

Haskovo.info сигнализираха за отпадъци край Стамболово. Проверката на 

екоинспекцията е показала, че сигналът е основателен и е дадено предписание 

за почистването му. Предписания са дадени и за почистването на незаконни 

сметища край стамболовското село Царева поляна, димитровградското село 

Злато поле и край харманлийското село Остър камък, което е почистено. Две 

предписания са дадени и заради събирането на ел. уреди в димитровградското 

село Бряст. Сред основателните сигнали е и за изхвърлянето на отпадъци в частен 

имот в хасковското село Нова Надежда. 

 

В село Брягово пък стадо кози изяждали саморасли дървета, като сигналът е 

препратен по компетентност до община Хасково. До общината е препратен и 

сигнал за мръсен въздух на улица „Славянска“ в Хасково. 

 

Три сигнала е имало през месеца за замърсяване на въздуха в Димитровград от 

ТЕЦ-а. Един е подаден на 14 февруари, а два са на 15 февруари. Проверките на 

РИОСВ са установили, че сигналите са основателни, като са дадени 

предписания. 

 

В екоинспекцията е получен и основателен сигнал за изтичане на мръсна вода в 

реката от мандра в хасковското село Малево. Дадени са 5 предписания. 

 

Източник: БТА 
 



Заглавие:  Служители на звено „Инспекторат“ към Община Благоевград 

санкционираха мъж за изхвърляне на отпадъци край село Логодаж 

 

Линк: https://bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/234655-sluzhiteli-na-zveno-

inspektorat-kam-obshtina-blagoevgrad-sanktsioniraha-mazh-z 

 

 
 

Текст: Жител на Благоевград бе заловен в момент, в който изхвърля битови и 

строителни отпадъци на нерегламентирано за целта място, край село Логдаж. 

 

На нарушителя е съставен акт от Община Благоевград, като той ще трябва да 

заплати санкция в размер от 300 до 1000 лева.  

 

На място са пристигнали и представители на ОД МВР. 

 

Служители към звено „Инспекторат“ извършват ежедневни проверки, с цел 

превенция на нарушения, на територията на града и малките населени места. 

 

Всеки, който забележи нередности може да сигнализира на тел. 073/88 44 34, 

073/88 44 06 или  тел. 112. 

 

Община Благоевград апелира гражданите за отговорно поведение и опазване 

на околната среда! 

 

 

 


