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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022- 2027 Г. 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-

suvet-za-priemane-na-strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-

ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2022-2027-g/ 

 

 
 

Текст: Изготвянето на Стратегията и плана на действие за преход към кръгова 

икономика на Република България за периода 2022-2027 г. е с цел постигане на 

ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на 

отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната 

употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на 

депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда 

и човешкото здраве. 
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В проекта на стратегията са формулирани три стратегически цели: зелена и 

конкурентноспособна икономика; по-малко отпадъци и повече ресурси; 

икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани 

конкретни мерки, които са залегнали като конкретни дейности в плана за 

действие към стратегията, като при прилагането на плана се залага основно на 

коригиране на дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на 

целите на стратегията за кръгова икономика. 

 

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 07.08.2022 г. 

 

Становищата могат да бъдат изпращани на email: 

slaleksandrov@moew.government.bg 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Карнобат изграждат площадка за оползотворяване на зелени 

отпадъци 

  

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101674408/v-karnobat-izgrajdat-ploshtadka-za-

opolzotvoravane-na-zeleni-otpadaci 

 

 
 

Текст: Изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци 

предвижда  Община Карнобат. Обявена е обществена поръчка за намиране на 

фирма изпълнител.  

 

Тя ще се провежда по проект „Една точка за нулеви отпадъци - Местните 

общности в подкрепа на кръговата икономика“ на Програма Околна среда, 

като общината е партньор за общо изпълнение на проекта. Прогнозната 

стойност, заложена в поръчката, е 170 540 лева, без ДДС. 

 

Дейностите, които предстои да се извършват, са: изготвяне на технически 

инвестиционен проект за изграждане на площадката ; извършване на 

необходимите строително-монтажни работи за обособяване й и монтаж на 

оборудване; преса за отпадъци от опаковки.  

 

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции. 

 

Първата касае инженеринга и включва изготвяне на технически инвестиционен 

проект, извършване на необходимите строително-монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор по време на строителството. Подробно 

описание на изискванията към плануваните видове дейности се съдържат в 

техническата спецификация към документацията. 

 

В информацията за втората обособена позиция става ясно, че ще се закупува 

един брой преса за отпадъци от опаковки. 

 

Източник: 24Часа 
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Заглавие: Йемен е изправен пред екологична заплаха от кризата с медицинските 

отпадъци 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/12001550 

 

 

 

Текст: Те съдържат опасни материали, които могат да бъдат инфекциозни, 

токсични или радиоактивни 

 

Тонове опасни необработени медицински отпадъци, точно до най-големия град 

в Йемен, представляват заплаха за околната среда и водоснабдяването. На депо 

близо до град Сана камион разтоварва торби с цветен боклук в привидно 

безкрайно море от отпадъци, покриващо района, разказва "Евронюз". 

 

Депото Ал-Азракаин получава 2000 тона отпадъци на ден, включително опасни 

необработени медицински отпадъци, генерирани от болниците в Сана. Докато 

боклукът се трупа, те изпускат токсични химикали в почвата. 

 

„Нямаме друго решение, освен да погребваме медицинските отпадъци с 

боклука. Те се смесват с останалите отпадъци и се заравят“, казва Бахаудин ал-

Хадж, мениджър на данни в депото Ал-Азракай. 

 

Въпреки че не беше образец за управление на отпадъците преди войната, Сана 

поне успя да отдели най-опасните материали от битовите отпадъци. В близост е 

имало съоръжение за преработка на медицински отпадъци, в което е имало 

инсинератор. За съжаление, то бе разрушено при бомбардировка през 2015 г. 
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