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Заглавие:  Всеки жител на ЕС изхвърля средно по 34.6 кг пластмасови отпадъци 
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Текст:  Всеки жител на Европейския съюз генерира средно по 34.6 килограма 

пластмаса, показват данни на Евростат. 13 кг от боклука се рециклира. България 

е на пето място сред страните от ЕС с най-голям дял на преработване на 

пластмасови отпадъци. През 2020 г. на всеки жител у нас се падат средно по 

11.82 кг. рециклирани пластмасови отпадъци. Средното ниво за Съюза е 14.03 кг. 

Това означава, че 50.6 на сто от всички пластмасови отпадъци в България са били 

рециклирани през 2019г., когато в ЕС този дял е бил 40.6 на сто. 

 

Страната ни е на пето място сред страните от ЕС с най-голям дял на 

рециклиране на пластмасови отпадъци. Преди нас са: Испания 51.5%, Словакия 

56.3%, Нидерландия 57.2% и Литва  69.6%. 
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На другия край на скалата страните, които рециклират по-малко от една трета 

от пластмасовите си отпадъци са: Малта, Франция, Дания, Унгария, Ирландия, 

Румъния, Полша и Австрия. 

 

През 2020 г. всеки жител на Европейския съюз е генерирал средно по 34.6 

килограма пластмаса отпадъци, от които 13,0 килограма, или 37,7 на сто, са 

били рециклирани.  

 

Европейската статистическа агенция отчита, че за периода 2010-2020 г. обемът на 

пластмасовите отпадъците са се увеличили с 23%. Това е с 6.5 кг повече. За същия 

период рециклираният обем на тези отпадъци се е увеличил с 32%, т.е. с 3,2 кг. 

Въпреки това подобрение, количеството на пластмасови опаковки, които не са 

били рециклирани, се е увеличило с 3.4 кг на жител, съобщава Нова телевизия. 

 

През 2019 г., от когато са последните налични данни на Евростат за България, 

поради което се вземат предвид и за 2020 г., на жител на страната се падат 

средно по 11.82 кг рециклирани пластмасови отпадъци. 

 

От 2020 г. са в сила по-строги правила при отчитането на рециклирането на 

пластмасови отпадъци. Те включват хармонизиран статистически подход при 

калкулациите на данните, и по-стриктно отчитане на композитните материали, 

изграждащи отпадъците. Поради това се наблюдава временно намаление от 

почти 3% пункта при рециклираните пластмасови отпадъци в ЕС - от 40.6% през 

2019 г. до почти 37.7% през 2020 г. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Автомобил от отпадъци обиколи улиците на Пловдив 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101727837/avtomobil-ot-otpadaci-obikoli-ulicite-

na-plovdiv 

 

 
 

Текст:  Скулптурата, изработена изцяло от отпадъци събрани от улиците на града, 

привлече вниманието на пловдивчани тази седмица. Автомобилът изненада 

гражданите, по време на задръстванията, в късния следобед на 26 октомври. Арт 

инсталацията е част от кампанията Шофиране #БезОтпадъци. Тя е дело на 

пловдивския артист Васил Лалов. Инсталацията визуализира проблема с 

изхвърлянето на цигарени угарки и дребни отпадъци, от шофьорите по време на 

път. 

 

„Според доклад за „Поведението на замърсяване“, едно от всяко пето 

изхвърляне, се оказва неправилно изхвърлен боклук на улицата. По-голямата част 

от това е в резултат на умишлени действия, като например “изпускане” на 

отпадъците (54%) или целенасочено мятане/хвърляне на боклуци (20%)“, казва 

Ласка Ненова, от сдружение „BG Бъди активен“. 
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„Бъдейки информиран за последиците и осъзнавайки личната отговорност за 

постъпките си, човек може да се промени. Сигурни сме в това, защото можем и 

да го докажем. Чрез наше проучване за нагласите на гражданите за живот 

#БезОтпадъци, направихме съпоставка между данните от две поредни години. 

Докладът посочва сериозно намаление, от 9,7%, в декларирането на 

изхвърлянето на отпадъци през прозореца на колата или сред природата. Това 

означава, че има смисъл от всичко, което правим, за да създадем “градове за 

хората” с повече безопасни, здравословни и чисти публични пространства“. 

 

Сдружението, целогодишно, организира различни кампании и инициативи за 

осъзнаване на личната отговорност към средата, повишаване нивата на 

разделно събиране и рециклиране, и превенция за замърсяването, като част от 

дългосрочната им програма _Място България 

 

По-рано през месец октомври, отново като част от кампанията Шофиране 

#БезОтпадъци, бяха проведени три акции в Пловдив, София и Варна. По време 

на тях, посланието за личната отговорност бе споделено чрез силата на 

театралното изкуство. 

 

Румяна Киризиева, от сдружение „BG Бъди активен“, гостува в предаването „Вход 

свободен“. 

 

Източник: 24Часа 

 

Заглавие: Изградиха компостираща инсталация за зелени отпадъци край 

Кричим за над 3 млн. лева 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12933696 

 

 
 

Текст:  Компостираща инсталация за зелени отпадъци бе изградена в 

землището на Кричим, съобщиха от общината. Тя ще бъде открита в 11 часа на 

4 ноември. 

 

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв. От тях  2 194 572,19 лв.  са от 

Европейския фонд за регионално развитие,  а 387 277,46 лв. национално 

съфинансиране от държавния бюджет. Собственият  принос на бенефициентите 

е 297 429,52 лв. като от тях 217 123,55 лв.  са от община Кричим, 80 305,97 от община 

Перущица) и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС). В 

инсталацията ще се събират разделно  зелени и  биоразградими отпадъци, 

генерирани от двете общини, като за ще се закупи и необходимото оборудване 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Главното мюфтийство на Египет издаде първите фетви за опазване на 

околната среда 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/sofiya-podpisa-sporazumenie-za-

upravlenie-na-otpadatsite-s-nemska-asotsiatsiya 
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Текст:  Столична община и Федералната асоциация на немската индустрия за 

управление на отпадъци, води и суровини подписаха споразумение за 

сътрудничество в областта на управлението на отпадъците. Това съобщават от 

Столична община. Документът бе подписан днес, 27 октомври, от кмета на 

София Йорданка Фандъкова и Петер Курт, президент на Асоциацията. На 

церемонията присъства и зам.-кметът на Столична община по екология 

Десислава Билева. 

 

"Нашата цел е развитието на София като зелен град. Разделното събиране на 

отпадъците е изключително важно за околната среда, то е пример как всички 

заедно можем да постигнем голям успех в кръговата икономика на нашия град.“ 

– каза кметът на София Фандъкова. Целта на споразумението е обмяна на опит 

и добри практики при разрешаване на въпроси свързани с разделното 

събиране и рециклиране, прилагане на принципите и целите на кръговата 

икономика в изпълнение на основната цел на Зелената сделка – Европа да стане 

неутрална по отношение на климата. С подписването на споразумението 

страните поеха ангажимент за участия в съвместни публични срещи, семинари 

и конференции в областта на управлението на отпадъците и разработване на 

научно-изследователски проекти, включително и по програмите на Европейския 

съюз. 

 


