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Източник: Европейски парламент 
 

Заглавие: Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила 

на ЕС 

 

Линк: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-

room/20230113IPR66627/prevoz-na-otpadtsi-evrodeputatite-nastoiavat-za-po-striktni-

pravila-na-es 

 

 
 

Текст: Във вторник Парламентът прие преговорната си позиция за разговорите с 

правителствата на ЕС по нов закон за реформиране на процедурите и мерките 

за контрол при превоза на отпадъци. 

 

Преработеното законодателство следва да подобри опазването на околната 

среда и човешкото здраве, като същевременно се използват пълноценно 

възможностите, предоставяни от отпадъците, за постигане на целите на ЕС за 

кръгова икономика и икономика с нулево замърсяване. 

 

 



С приетия текст членовете на ЕП подкрепят категоричната забрана за превоз на 

всички отпадъци, предназначени за обезвреждане в рамките на ЕС, освен ако 

това не е разрешено в ограничени и добре обосновани случаи. Износът на 

опасни отпадъци от ЕС към страни извън ОИСР също ще бъде забранен. 

 

Износът на неопасни отпадъци за оползотворяване ще бъде разрешен само за 

онези страни извън ОИСР, които дадат съгласието си и докажат способността си 

да третират тези отпадъци по устойчив начин. Членовете на ЕП искат също така 

да се забрани износът на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и 

постепенно да се преустанови износът им за страните от ОИСР в рамките на 

четири години. 

 

Парламентът призовава за създаването на основан на риска механизъм на ЕС 

за насочване на страните от ЕС, които извършват проверки за предотвратяване и 

разкриване на незаконни превози на отпадъци. 

 

Допълнителни подробности за предложените от Парламента мерки можете да 

намерите тук. 

 

След дебата в пленарна зала в понеделник вечерта докладът беше приет във 

вторник с 594 гласа "за", 5 гласа "против" и 43 гласа "въздържал се". 

 

Докладчикът Перниле Вайс (ЕНП, Дания) заяви: "Амбициозната ни позиция в 

предстоящите преговори с държавите членки току-що беше подкрепена с 

голямо мнозинство в пленарна зала. Трябва да превърнем отпадъците в ресурси 

на общия пазар и по този начин да се погрижим по-добре за нашата околна 

среда и конкурентоспособност. Новите правила също така ще ни улеснят в 

борбата с престъпността, свързана с отпадъците, в ЕС и извън него. А със 

забраната за износ на пластмасови отпадъци, която предлагаме, ние 

настояваме за много по-иновативна и кръгова икономика навсякъде, където 

става дума за пластмаса. Това е истинска победа за следващите поколения." 

 

Следващи стъпки 

 

Членовете на ЕП вече са готови да започнат преговори с държавите членки на ЕС. 

 

Контекст 

 

На 17 ноември 2021 г. Комисията представи предложение за реформа на 

правилата на ЕС относно превоза на отпадъци, с което се установяват 

процедури и мерки за контрол на превоза на отпадъци в зависимост от техния 

произход, местоназначение и маршрут на транспортиране, вида на 

превозваните отпадъци и вида на третирането им, прилагано при достигане на 

местоназначението им. 

 

През 2020 г. износът на отпадъци от ЕС за държави извън ЕС е достигнал 32,7 млн. 

тона, което представлява около 16 % от световната търговия с отпадъци. Освен 

това всяка година между държавите от ЕС се превозват около 67 млн. тона 

отпадъци. 

 

Източник: Стандарт 
 

Заглавие: Англия забранява продажбата на пластмасови изделия за еднократна 

употреба  



 

Линк: https://www.standartnews.com/tekhnologii/angliya-zabranyava-

prodazhbata-na-plastmasovi-izdeliya-za-ednokratna-upotreba-514719.html 
 

 

 
 

Текст: Англия ще забрани на бизнеса да продава и предлага разнообразие от 

пластмаси за еднократна употреба, включително чинии и прибори за хранене, 

до края на годината, съобщи Министерството на околната среда, храните и 

селските райони на Обединеното кралство. Правителството ще започне да 

прилага законодателството през октомври 2023 г. Забраната ще обхване тави за 

еднократна употреба и определени видове полистиренови чаши и съдове за 

храна, но ще изключи чинии, тави и купи, включени в готови ястия от супермаркета. 

За тях правителството възнамерява да приеме отделен план, който стимулира 

производителите да отговарят на по-високи стандарти за рециклиране. 

 

Според оценка, цитирана от Mинистерството на околната среда, английските 

потребители използват около 2,7 милиарда прибори за еднократна употреба 

всяка година и само около 10 процента от тях се рециклират. Pроучване сочи, че 

95 процента от хората, до които са се допитали, са за забраната.  

 

Според AFP, Шотландия и Уелс вече са приели подобно законодателство. Англия 

вече ограничава продажбата на други артикули за еднократна употреба, 

включително сламки и памучни тампони. Освен това министерството на 

околната среда обмисля мерки, насочени към други „проблемни пластмасови 

предмети“. По-конкретно, правителството може да забрани мокрите кърпички и 

филтрите за тютюн или да задължи етикетирането на опаковките, предназначени 

да покажат на потребителите как да изхвърлят тези артикули правилно. 

 

Забраната за чинии и прибори за еднократна употреба е част от по-мащабен 

стремеж на правителствата по целия свят да ограничат производството и 

употребата на пластмаса за еднократна употреба. Миналия март 

Организацията на обединените нации започна работа по първото по рода си 

глобално споразумение за пластмасовото замърсяване . Въпреки че 

споразумението няма да бъде прието най-рано до 2024 г., то може да бъде сред 

най-значимите усилия за ограничаване на изменението на климата след 

Парижкото споразумение през 2015 г. 

 
Източник: Plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Кметът на Варна отнесе глоба от 5000 лева заради купищата смет в 

града през миналото лято 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Kmetut-na-Varna-otnese-globa-ot-

5000-leva-zaradikupishtata-smet-v-grada-prez-minaloto-lyato-1534219 
 

https://www.standartnews.com/tekhnologii/angliya-zabranyava-prodazhbata-na-plastmasovi-izdeliya-za-ednokratna-upotreba-514719.html
https://www.standartnews.com/tekhnologii/angliya-zabranyava-prodazhbata-na-plastmasovi-izdeliya-za-ednokratna-upotreba-514719.html


 
 

Текст: Глоба в размер от 5 хил. лв. е била наложена на варненския кмет Иван 

Портних от районната екоинспекция заради кризата със събирането на сметта 

през летните месеци на миналата година. Информацията за наложено 

административно наказание стана известна още през август м.г., но размерът 

на глобата стана публичен едва сега, след като бе включен в справка на РИОСВ 

- Варна, за актовете, съставени през дванадесетте месеца на 2022 г. От нея се 

вижда, че глобата, наложена на Портних, е най-високата от всички останали. 

 

В отговори на въпроси, зададени от "Дневник", от инспекцията съобщиха, че 

проверката, довела до налагането на глоба, е била извършена след множество 

сигнали от граждани и репортаж, излъчен в един от националните телевизионни 

канали. Веднага след това на Портних е бил съставен акт за установено 

административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. 

Основание за това е станал текстът, според който: "Кметът на община отговаря 

за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и 

създаването на незаконни сметища, както и за организиране почистването им." 

 

От РИОСВ във Варна съобщиха също, че Портних е обжалвал наказателното 

постановление пред районния съд, който може да го потвърди, измени или 

отмени напълно. До момента делото не е обявено за решаване, а наказателното 

постановление влиза в сила при неговото потвърждение или изменение от 

страна на съда. 

 

Успоредно с издадения наказателен акт от екоинспекцията във Варна отправиха 

към Портних и редица предписания за организиране и подобряване на чистотата 

в централните градски райони "Одесос" и "Приморски", които в разгара на 

туристическия сезон през м.г. бяха буквално засипани с битова смет. 

Предписано бе за осигуряването на достатъчен брой контейнери и изготвяне на 

графици за почистването им, в които да бъде отчетен увеличеният брой на 

хората, живеещи в града през летния сезон - нещо, което администрацията на 

Портних явно не беше свършила. 

 

В отговор на гневните коментари и стотиците снимки, които заляха социалните 

мрежи през миналото лято, от администрацията на Иван Портних обвиниха 

гражданите в неправилно изхвърляне на битовата смет и разпоредиха проверки, 

които да установят кой замърсява Варна, като дори заплашиха с наказания. Така 

виновни се оказват отново гражданите. 

 

В началото на август обаче онези от тях, които се събраха на протест пред 

общината заради недоволството си от проблема със събирането на сметта в 

града, дори бяха глобени от общински служители "за неправомерно изхвърляне 

на боклук" (торби с хартиени отпадъци, които са държали в ръцете си) на 

нерегламентирано място. 

 

Събитието, наречено "Смет за кмет", стана повод на място да пристигне екип 

инспектори от общинската дирекция по екология и представители на Общинска 

полиция. 

 



Дни наред пред кметството във Варна протестира и активист, известен в 

социалните мрежи като Радо от Варна. В профила си във "Фейсбук" той също 

съобщи за заплахи от общински служители, че ако остави чувала, който носеше 

със себе си, на земята, ще получи глоба до 800 лв. 

 

На този фон пак през лятото на м.г. стана известно, че дружеството ЗМБГ, 

свързано с братята Кирил и Георги Домусчиеви, което чисти Варна от 2016 г., ще 

изпълнява тази длъжност до 2026 г. Компанията бе единствената, подала оферта 

в търга за възлагане на обществената поръчка на стойност 90 млн. лв. без ДДС 

или 108 млн. лв. с ДДС, обявен от местната администрация през м.г. 

 

Тази стойност е с близо 30 млн. лв. повече от това, което Варна плащаше по 

последните си петгодишни договори за поддържане на чистотата в града. 

 

След 2016 г. събирането на сметта беше поделено между ЗМБГ и консорциум 

"Варна 1" ДЗЗД. Общата стойност на обществената поръчка, която изпълняваха 

те, беше 61 млн. лв. без ДДС. Сега само ЗМБГ ще получава с 30% повече, за да 

събира приблизително същото количество боклук, което е събирала и през 

последните пет години. 

 
Източник: Столица 
 

Заглавие: Първият мобилен пункт за опасни отпадъци през 2023-та ще бъде „Нови 

Искър" и „Кремиковци" 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/parviyat-mobilen-punkt-za-opasni-

otpadatsi-prez-2023-ta-shte-bade-novi-iskar-i-kremikovtsi 

 

 
 

Текст: Първият мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци през 2023 г. в 

столицата ще бъде в районите „Нови Искър" и „Кремиковци". Той ще работи на 

20 януари (петък) от 8:30 до 15:30 часа, съобщават от Столичния инспекторат. 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

- Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни)  

- Лакове и бояджийски материали  

- Домакински препарати и химикали  

- Мастила и замърсени опаковки  

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)  

 

От 8:30 до 11:30 часа пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър на ул. 

„Искърско дефиле" № 121, районна администрация „Нови Искър" и МЦ 31.  

 

От 12:30 до 15:30 часа ще се премести в кв. „Челопечене“, ул. "Ангел Маджаров", 

на площада срещу Кметството (пред паметника). Универсалният тел. номер за 

запитвания и заявки е 0700 11 750. 
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