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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-12522/ 

 

 
 
Текст: Предложеният проект на заповед е разработен на основание чл. 100, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците и във връзка с възникнала поредна 

необходимост от допълнение на сега действащите заповеди издадени от 

министъра на финансите и министъра на околната среда и водите - Заповед № 

РД-1040 от 16.11.2021 г. /№ ЗМФ-1097 от 22.11.2021 г. и  Заповед № РД-1071/№ ЗМФ-

1140 от 30.11.2021 г. 

 



В тази връзка беше взето решение, че е по-целесъобразно цитираните по-горе 

заповеди да бъдат отменени и да бъде издадена изцяло нова заповед с цел 

създаване на правна сигурност за лицата. В този смисъл с предложения проект 

на заповед се предлага следното: 

 

На първо място с предложения проект на заповед се определят конкретните 

митнически учреждения, като спрямо сега действащата заповед е добавен един 

митнически пункт, за границата на Република България с Република Сърбия. 

 

На следващо място с предложения проект на заповед се предлага отпадъците, 

предназначени за лабораторен анализ, в количество ненадвишаващо 25 кг, 

превозвани с цел оценка на техните физични и химични свойства, или за 

определяне на тяхната пригодност за операции по оползотворяване или 

обезвреждане, съгласно чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, да се 

въвеждат и да напускат митническата територия на ЕС, в частност територията на 

Република България, да  може  да се  осъществява през всички митнически 

учреждения. 

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: 

k.georgieva@moew.government.bg   в срок до 14.04.2022 г. 

 

Източник: Дума 
 

Заглавие:  За 96% разделянето на отпадъци е важно 

 

Неправилно се изхвърля пренебрежимо малко количество хартия и стъкло 

 

Линк: https://duma.bg/za-96-razdelyaneto-na-otpadatsi-e-vazhno-n254995 

 

 
 

Текст: За 96% от хората разделното събиране на отпадъци е изключително важно, 

а 34 на сто заявяват, че в бъдеще ще го правят още по-внимателно. Данните са от 

социологическо проучване на общественото мнение в Австрия, проведено сред 

граждани над 14-годишна възраст. Изследването също така показва, че 

австрийците отделят средно по 12 минути седмично за разделяне на отпадъци. 

 

Във Виена се изхвърлят над 100 000 тона хартия, 35 000 тона стъкло, 70 000 тона 

органични отпадъци и 12 000 тона пластмасови изделия. Числата са на годишна 

база. А делът на неправилно изхвърлените отпадъци като цяло е нисък. 

 

По около 3% хартия и органични отпадъци, както и 1% стъкло се изхвърлят във Виена 

неправилно. Най-често правената грешка е при изхвърлянето на цветно стъкло в 

контейнерите за бяло. Това създава проблеми при рециклирането, съобщиха за 

ДУМА от Ойроком-ПР София, част от мрежата за международни връзки на 

Община Виена. Често в контейнерите за пластмаса и метал се слагат малки 

електроуреди, които всъщност трябва да бъдат предадени в определените за 

тази цел депа. Проблем при сметоизвозването създават и големите кашони, 

които не са смачкани преди изхвърлянето. 
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Промяна в Наредбата за опаковките предвижда обединяване на контейнерите 

за пластмаса и метал в цяла Австрия през 2025 г. Това би трябвало да увеличи 

обема на събраните отпадъци, да опрости разделянето им и да спести 

транспортни разходи. Във Виена такова обединение вече е факт. Вследствие на 

промяната събраните отпадъци в австрийската столица са се увеличили с 10%, 

а камионите, извозващи отпадъците, са изминали 70 000 км по-малко. 

 

Източник: Искара.бг 
 

Заглавие:  Създадено беше мобилно приложение в помощ на разделното 

събиране на отпадъци във Велико Търново 

 

Линк: https://www.iskra.bg/sazdadeno-beshe-mobilno-prilozhenie-v-pomosht-na-

razdelnoto-sabirane-na-otpadatsi-vav-veliko-tarnovo/ 

 

 
 

Текст: Създадено беше мобилно приложение в помощ на разделното събиране 

на отпадъци и опаковки на територията на Велико Търново и общината.  

 

То дава на потребителите информация за различните видове опаковки и как и 

къде е правилно те да бъдат изхвърлени. Приложението е достъпно по интересен 

иновативен начин – при сканиране на баркода на опаковката. 

 

В него потребителят може да види на карта всички жълти и зелени контейнери за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в общината и да намери най-

близките до него такива. Така той ще разполага със знанието за правилно 

разделно събиране на отпадъците. В приложението може и много бързо и лесно 

да бъдат подавани сигнали, свързани с жълтите и зелени контейнери. 

 

На 11 март бе даден старт на новата кампания, свързана с мобилното 

приложение Eco Partners App. С нея целта е както да се популяризира 

приложението, така и да бъде запълнена базата данни с баркодове. 

 

Приложението може да бъде свалено безплатно: 

 

– Google Play Store: https://bit.ly/3EFYhI6  

– App Store: https://apple.co/3BtsQi4  

 

Източник: Haskovo.info 
 

Заглавие:  Крадат пари, катализатори и метални отпадъци в Хасковско 

 

Линк: https://haskovo.info/165746/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82/ 

https://bit.ly/3EFYhI6
https://apple.co/3BtsQi4


 

 
 

Текст: Четирима са задържани за кражби през последните дни в Хасковска 

област, съобщават от полицията. 

 

29-годишна е била в свиленградския арест за кражба на портмоне. На 11 март 

в 10:30 часа на спешния телефон е сигнализирано от собственичка на магазин в 

Любимец, която съобщила, че е оставила портмонето си в чекмедже и по-късно 

не го е открила. В него е имало 400 лева. По-късно полицаите са задържали 

жената от Любимец, която е откраднала парите. 

 

В димитровградския арест на 12 март са били двама мъже, откраднали 

катализатори от 5 автомобила в града. Мъжете на 40 г. от Хасково и на 42 г. от 

село Спасово са направили самопризнания и са върнали част от откраднатото. 

 

31-годишна жена от симеоновградското село Константиново пък е задържана за 

кражбата на 1 тон метални отпадъци от съседски двор. По-късно е върнала 

откраднатото. 

 

 


