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След негативната обществена реакция януари, предложенията им за поправки в Закона за 
управление на отпадъците в момента се редактират именно като се прави ясно разграничение 
между "вандалските прояви" на палене, чупене и унищожаване и на цветни, и на сиви кофи от 
една страна и на случаите, в които социално слаби хора изкарват своето препитание като вадят 
съдържанието от всички видове кофи и обичайно ги предават на вторични суровини срещу 
заплащане. 
За редакцията на изменения съобщи министър Ивелина Василева по време на дискусия за 
кръговата икономика във вторник в отговор на питане защо клошарите ще се глобяват вместо да 
се интегрират в системата за разделно събиране на отпадъците. Пред журналисти тя обясни, че 
това се прави, за да не се получават разнопосочни тълкувания и притеснения сред хората. 
 
Първоначалният вариант на законопроекта на МОСВ беше публикуван за обществено обсъждане 
през януари 2016 г. 
 
Контролът на вандалските прояви ще продължи да се осъществява от екоинспектори по 
общините. Дали да има по-засилен контрол се решава на общинско ниво, с решение на местните 
власти, но ще се разчита и на сигнали от гражданите, обясни още екоминистърът. Нашата цел е да 
дисциплинираме гражданите с тези промени, обясни министърът 
 
Интегрирането на клошарите в системата за разделно събиране на отпадъците, по думите на 
Всилева, касае създаването на нови работни места като цялостна управленска политика. 

От Босилена Мелтева Дневник 

 

29/02 9,8 млн. лeвa от ОП "Околна среда" за управлението на 
отпадъците 

МОСВ ще работи за формиране на общество с нулеви отпадъци 

“Европа е заложила амбициозни цели до 2030 г. да се рециклират 65% от битовите и 75% от 
отпадъците от опаковки. Предвижда се и забрана за депонирането на разделно събраните 
отпадъци”. 

Това заяви екоминистърът Ивелина Василева на конференция за кръговата икономика, 
организирана от Министерството на околната среда и водите и евродепута Ева Паунова. Според 
актуалните данни 

България рециклира в момента 29% от битовите боклуци, като този дял непрекъснато расте в 
последните години. 

“Средностатистическият европеец използва 40 тона суровини и оставя след себе си 5 тона 
отпадъци всяка година. На тях е време да се погледне като на ресурс", каза още министър 
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Василева. В момента около 40% от разходите на европейските компании били за суровини. Ако се 
премине към кръгова икономика, при която се рециклират и използват повторно продуктите, ще 
се постигне икономически растеж и ще се разкрият около 2 млн. нови работни места. Освен това 
така ще се съхрани околната среда и ще се постигне устойчив растеж. През декември 2015 г. 
Еврокомисията е обявила и законодателен пакет с мерки за постигане на кръгова икономика, 
които трябва да приемат страните членки. За всяка държава, включително и България, ще се 
заложат индивидуални цели за рециклиране на отпадъците и повторното им използване. Оказва 
се, че за страната ни не е предвиден преходен период от 5 г., какъвто има например за Гърция и 
други държави. “Ако позицията на България е, че е нужен този преходен период, ние ще я 
защитаваме в Европейския парламент и като членове на най-голямата група - ЕНП, имаме 
механизми да променяме предложенията на ЕК”, каза евродепутатът Ева Паунова. Новият 
законодателен пакет за кръговата икономика ще се обсъжда и на съвет на екоминистрите от ЕС на 
4 март. 

Всъщност Министерството на околната среда и водите вече предприе мерки за формиране на 
общество с нулеви отпадъци. Подготвени са промени в Закона за управление на отпадъците, 
които преминаха през обществено обсъждане и предстои да бъдат внесени в Министерския 
съвет. С изменения в наредбата за продуктовите такси се въвеждат стимули за използване на 
щадящи околната среда превозни средства като електромобили и хибридни автомобили. Т.нар. 
екотакси за тях ще бъдат намалени. 

Друг механизъм за стимулиране на кръговата икономика са европрограмите. В новата ОП “Околна 
среда” (ОПОС) 2014-2020 г. за инсталации за рециклиране на отпадъци са предвидени 563 млн. лв. 
Вече е обявена първата процедура за набиране на проектни предложения за компостиращи 
съоръжения, която е за 97 млн. лв. До края на годината ще има още една - за инсталации с 
предварително третиране. През 2016 г. са предвидени и 9,8 млн. лв. за изпълнение на 
демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците за формирането на 
общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията 
за управление на отпадъците. 

През 2017 г. ще има 44,5 млн. лв. за проектиране и изграждане на центрове за повторна 
употреба  

До 2020 г. са планирани 7 процедури по темата отпадъци, които са за общини, бизнес и 
неправителствени организации. Те са за изграждане на анаеробни и/или компостиращи 
инсталации за биоразградими и зелени отпадъци; изграждане на центрове за повторна употреба; 
осигуряване на инсталации за предварително третиране на отпадъци; изпълнение на трета фаза 
на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община. 

“Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са 
налични. Имаме нужда от рязка промяна към принципа на кръговата икономика и да започнем да 
изграждаме интелигентни производства, които ефективно да използват ресурсите”, обясни и 
министърът на икономиката Божидар Лукарски, който също се включи в конференцията. 
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Сегашният принцип - “произведи, използвай, изхвърли”, ще е напълно неприложим в близко 
бъдеще, бяха единодушни участниците във форума. Кръговата икономика може да предложи 
устойчиви икономически модели, базирани на иновации и технологии, които да позволят 
многократното използване на един и същи ресурс. 

“Преминаването към модела на кръгова икономика ще ограничи зависимостта ни от ресурсите и 
ще намали производствените цени в дългосрочен план. Няма бизнес, който да не планира 
развитието, затова възприемането на модела е въпрос единствено на време”, каза още Ева 
Паунова. 

Българската асоциация по рециклиране популяризира движението за нулеви отпадъци в ЕС се 
“изхвърля” ресурс за над 5 млрд. евро годишно 

Над 50% от битовите отпадъци в ЕС продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно 
на изхвърлянето на над 5 млрд. евро годишно. В Европа все още не ценим достатъчно суровините, 
които използваме, се казва в позиция на Българската асоциация по рециклиране (БАР). 

Затова и целта на новото европейско законодателство е да се предотвратява образуването на 
отпадъци чрез повторната употреба и рециклирането им, а не да се депонират и изгарят. 
Използването на отпадъци като алтернатива на изкопаемите горива има висока екологична, 
здравна, социална и икономическа цена. 

При изгарянето на отпадъци за производство на електроенергия се отделят повече парникови 
газове, отколкото при използването на въглища, а освен това се образуват опасни отпадъци и 
силно токсични емисии, става ясно от проучване на “Приятели на Земята България”. Според него 
при изгарянето на отпадъци местните общности страдат от загуба на реколта, кожни и дихателни 
заболявания и др. Освен това изгарянето изисква значителни средства за инфраструктура, като в 
същото време създава малко работни места. 

В същото време рециклирането, повторната употреба и намаляването на отпадъците имат 
многобройни ползи. 

В процеса на повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали 
изискват по-малко енергия, за да се превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да 
спести от три до пет пъти повече енергия, отколкото се получава при изгарянето. Според 
проучването при 24 от 25 вида твърди отпадъци рециклирането спестява повече енергия, 
отколкото се генерира при изгаряне. Например при изгарянето на 1 кг пластмаса се отделя 
еквивалентът на 1 кг въглероден диоксид, докато при рециклирането ѝ се спестяват 1,5-2 кг 
въглероден диоксид. 

Целта на БАР е да насърчи предаването на отпадъци за рециклиране, разделното им събиране, 
намаляване на отпадъците и затова ще предоставя различни примери за повторна употреба и 
съхраняване на ресурсите с надеждата да насърчи добрите европейски и световни практики и в 
България, съобщават от най-голямата браншова организация в сектора. 
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Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 
80-те години. Нейната крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да 
получават дарения под формата на мебели и електроуреди. В момента с работата на мрежата се 
спестяват отделянето на над 380 хиляди тона въглероден диоксид, отклоняват се от депата 110 
хил. тона отпадъци и се подпомага повторната употреба на 2,7 милиона мебели и електроуреди. 
Това спестява на домакинствата с ниски доходи около 340 млн. британски лири годишно. В 
момента по този начин се оползотворяват 17% от всички мебели в страната, но ако това се случва 
100%, биха се спестили 130 000 тона въглероден диоксид годишно, което е равносилно на 
спирането от движение на 40 000 коли. 

Лондонската мрежа за повторна употреба е финансирана с 8 млн. лири от Лондонското бюро за 
отпадъци и рециклиране. Тя създава интегрирана мрежа от центрове за повторна употреба и 
ремонт, гореща телефонна линия и уеб портал. В обектите на мрежата се събират стари мебели, 
електроуреди и стоки за бита, проверяват се качеството и безопасността им, ремонтират се и след 
това се пренасочват към новите им домове. Само през първите две години от съществуването си 
мрежата е събрала 8148 тона нежелани предмети и е спомогнала за повторната употреба или 
рециклирането на 6706 тона стари мебели и електроуреди. Мрежата е създала 60 работни места, 
а над 450 души участват в нея под формата на стаж. 

Тихомир Тончeв, 24 часа 

 


