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Източник: БНР 

 

Заглавие:  Ще плащаме само за отпадъци, които не сме събрали разделно? 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101676976/shte-plashtame-samo-za-otpadaci-

koito-ne-sme-sabrali-razdelno 

 

 
 

Текст: "Ще плащаме само за отпадъци, които не сме събрали разделно, което 

количество е значително, значително по-малко от това, което в момента 

изхвърляме. В това е смисълът на новите правила". 

 

Това каза пред БНР Емил Георгиев, експерт в дирекция "Управление на 

отпадъците" в МОСВ, във връзка с разработена от Министерството нова стратегия 

за кръгова икономика, която вече е публикувана за обществено обсъждане до 

началото на август. 

 

"Решението е разделно събиране в цветни контейнери, които да се намират 

близо до дома", обясни той. 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101676976/shte-plashtame-samo-za-otpadaci-koito-ne-sme-sabrali-razdelno
https://bnr.bg/horizont/post/101676976/shte-plashtame-samo-za-otpadaci-koito-ne-sme-sabrali-razdelno


Според него предсрочни избори или ново правителство не би трябвало да 

попречат на реализирането на тази нова стратегия на МОСВ: 

 

"По-важно е какво ще правят общините". 

 

Емил Георгиев добави, че предстои да бъде създаден орган, който да контролира 

изпълнението на новите правила. 

 

Експертът посочи, че по отношение на битовите отпадъци България стои добре на 

фона на средното европейско ниво: 

 

"През 2009 г. сме произвеждали годишно по 590 кг на човек, а 2018 г. вече са 407 

кг, т.е. 50% надолу. Тези 407 трябва да ги сравним със средните за Европа - 500 кг". 

 

Интервюто на Веселина Миланова с Радослав Христов и Стоян Чуканов в 

предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Битови отпадъци ще бъдат изгорени експериментално в ТЕЦ 

"КонтурГлобал Марица Изток 3" 

  

Линк: https://bnr.bg/post/101677228/bitovi-otpadaci-shte-badat-izgoreni-

eksperimentalno-v-tec-konturglobal-marica-iztok-3 
 

 
 

Текст: До 50 тона битови отпадъци на Столична община ще бъдат изгорени 

експериментално в инсталацията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" край 

Гълъбово. Това потвърди при посещението си днес в Стара Загора министърът 

на околната среда и водите Борислав Сандов. 

 

Заявлението за експерименталното горене на отпадъците е подадено в 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, потвърди 

министър Сандов: 

 

"То е само за да се провери дали може тази инсталация да работи по този начин. 

По смисъла на законодателството не се изисква за подобно нещо да бъде 

издавана оценка за въздействие върху околната среда. Когато е само 

експериментално, то е лимитирано само в малък мащаб". 

 

Министър Сандов уточни, че процесът ще се извърши при строг контрол: 

 

"За този период от време ще има допълнителен мониторинг от автоматична 

измервателна станция, която е мобилна, която ще бъде поставена на това място, 

за да се гарантира, че освен собствения мониторинг на предприятието, ще има 

и допълнителен мониторинг от страна на Министерство на околната среда и 

водите". 



 

Изгарянето все още е допустимо, но европейските директиви са към 2035 година 

да се достигне 90% рециклиране на отпадъците, припомни министър Сандов. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Жълти шишеяди провокират към разделно събиране в Ботевград 

 

Линк: https://stolica.bg/oblast-sofia/zhalti-shisheyadi-provokirat-kam-razdelno-

sabirane-v-botevgrad 

 

 
 

Текст: Оригинални съоръжения, наречени шишеяди, провокират жителите на 

Ботевград да изхвърлят отпадъците си разделно. Инсталациите са монтирани на 

две места в града – в центъра (до х-л „Ботевград“) и на входа на Градския парк, 

съобщава от пресцентъра на Общината. Шишеядът представлява голяма жълта 

бутилка, побираща 20 - 25 кг PET пластмасови шишета (или около 1000 смачкани 

такива). Целта на инсталацията е да събира пластмасовите отпадъци, които след 

това ще се предават за рециклиране. 

 

Инсталациите са част от кампанията „Искам да съм полезен. Рециклирай ме!“, 

която се реализира в рамките на проекта „Партньорство за красива и чиста 

България“ на сдружение „БГ Бъди Активен“ Събраните количества пластмаса се 

измерват на месечна база от компанията за оползотворяване на отпадъци и се 

предават на фирма за рециклиране. Спечелените средства ще бъдат вложени 

в облагородяване на обществени места – междублокови пространства, детски 

площадки и други. Предстои поставянето на още Шишеяди и в други населени 

места от община Ботевград. Кампанията „Искам да съм полезен. Рециклирай 

ме!“ ще продължи до края на 2022. Организаторите очакват събраното 

количество да е над 20 тона. Най-активният партньор на сдружение „БГ Бъди 

Активен“ ще получи като награда нова градска мебел. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Възможен ли е свят без вредната пластмаса 

Използваме я прекалено много, а алтернативи има 

 

Линк: https://www.sinoptik.bg/news/vyzmozhen-li-e-sviat-bez-vrednata-plastmasa-

8460 

 

 
 



Текст: Юли без пластмаса – това е световна инициатива, която цели да насърчи 

хората да намалят употребата на вредния материал. 

 

Възможен ли е свят без него – по тази тема в студиото на „Социална мрежа” 

коментира Стойчо Наков, който е собственик на онлайн магазин. 

 

„Пластмасата не се разгражда, тя се разпада. От нея се получава 

микропластмаса – това са миниатюрни парченца, които са навсякъде”, каза той. 

 

„Рециклирането не е решение, защото в момента сме залети отвсякъде с 

пластмаса. Използваме я прекалено много и скоростта, с която го правим, е 

прекалено бърза”, добави Наков. 

 

Според него обаче достъпът до алтернативни решения на пластмасовите 

изделия става все по-голям. 

 

 


