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24/10 България не спазвала европейските норми за пестициди 

Ако до два месеца страната не уведоми Брюксел за предприети мерки, случаят отива в 
Европейския съд. 

Европейската комисия припомни на седем държави-членки на Европейския съюз да 
съгласуват законодателството си с директивата за устойчиво използване на пестициди. 
Директивата урежда правилата за използване на пестициди с цел намаляване на вредното 
им влияние върху хората и околната среда. 

България, Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Полша и Словения обаче не са съгласували 
законодателството си с европейското, въпреки че крайният срок за това е бил 26 ноември 
2011, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия. 

Комисията не е получила никаква информация за предприети стъпки в тази посока от 
България и Люксембург. Останалите пет държави частично се приложили заложените 
мерки. 

Седемте държави имат два месеца да информират комисията за предприети стъпки за 
прилагане на директивата. В противен случай казусът ще бъде изпратен в Европейския 
съд. 

Bulgaria On Air 

 

24/10 "Greenpeace": Контролът на нивата на радиация във 
Фукишима и Айтате е ненадежден 

Според последни проверки на "Greenpeace" на радиоактивното замърсяване в град 
Фукушима и силно замърсения район Айтате, официалните станции за контрол 
систематично подценяват радиационните рискове за населението. Работата на 
правителството по изчистване на радиацията остава непоследователна, неправилно 
насочена и недостатъчна. Евакуираните райони получават по-голямо внимание от гъсто 
населените. 

Над 75% от всички проверени 40 държавни поста за наблюдение във Фукушима показват 
по-ниски нива на радиация в сравнение с райони в непосредствена близост до тях. Нивото 
на замърсяване на места, които са само на 25 метра от постовете, е до 6 пъти по-високо, 
отколкото на самия пост. 

"Официалните мониторингови станции са разположени на места, където органите 
изчистват радиацията , но измерванията ни показват, че само на няколко крачки встрани 
радиационните нива се увеличават значително. Опасяваме се, че тези станции създадат в 



обществото измамно чувство на сигурност," разказва д-р Риана Туле, експерт на 
"Greenpeace International". 

Предположенията на природозащитниците  са, че има малък напредък в работата по 
почистването на радиацията и много горещи точки във Фукушима продължават да са 
опасни. Обеззаразяването на детски площадки например не е напреднало достатъчно 
повече от година и половина след аварията на АЕЦ "Фукушима Дайичи ". 

"Greenpeace" проверява и области в Айтате, където правителството раздели териториите 
на общността на различни нива на риск. Мониторинговият екип установява, че 
почистването от радиация в района на село Кусано е било недостатъчно, с високи нива на 
радиация, измерени в жилищен район и фабрика. "Хората не могат да се върнат към 
еждневието си, ако домовете, предприятия или стопанства им са замърсени. Един дом 
или офис може да бъде изчистен, но е малко вероятно, че целият район ще бъде 
освободен от радиационни рискове в рамките на следващите няколко години.", обяснява 
Юки Секимото от "Greenpeace" Япония. 

Според нея, правителството омаловажава радиационните рискове и дава фалшиви 
надежди на жертвите от ядрената катастрофа, вместо да се вземат трудни решения и 
засегнатите общности да бъдат компенсирани справедливо, за да продължат живота си". 

С официално писмо, "Грийнпийс" призовава японското правителство спешно да задели 
повече финансиране и ресурс за опазване на общественото здраве и да се съсредоточи 
върху изчистване на радиацията в гъсто населените райони като Фукушима. Изготвен е и 
подробен списък с искания. 

От Дневник 

 

25/10 До 400 тона негодна храна унищожава всяка година 
държавата 

Между 250 и 400 тона са количествата негодна храна, които се унищожават годишно от 
Българската агенция за безопасност на храните, съобщи пред Би Ти Ви шефът на 
дирекцията "Контрол на храните" Любомир Кулински. 

По думите му най-много храна се изхвърля чрез домакинствата. 

Агенцията ще инициира промени в законодателството, с които да бъдат определени 
количествата продукти с изтекъл срок, които могат да се съхраняват временно в 
търговската мрежа. Сега в закона е посочено, че търговците трябва да се освобождават от 
тях, но не е уточнен срокът и количеството, което може да се натрупа. 

Предложението на агенцията е количествата да се определят според вида на магазина, 
асортимента и големината му. 

От Дневник 



29/10 Швеция може да внася боклук от България, Румъния и 
Италия 

Шведската програма за производство на електроенергия от боклук е изключително 
успешна, но страната се сблъсква с недостиг на отпадъци и обръща поглед за внос от 
България, Румъния и Италия, информира на сайта си радио KOSU, предаде БТА. 

Само 4% от шведския боклук се складира на сметища според шведската агенция за 
управление на боклука. Заради голямата ефективност на страната да превръща 
отпадъците в енергия, Швеция започна да внася около 800 000 тона боклук годишно от 
други страни. 

Норвегия сега плаща на Швеция да поема боклука ѝ. Плановете на Швеция са насочени 
към България, Румъния и Италия като бъдещи износители на боклук, е посочила старши 
съветничката в шведската агенция за опазване на околната среда Катарина Остлунд пред 
Public Radio International - PRI. 

Тези страни разчитат предимно на сметищата - система, която е изключително 
неефективна и нещадяща околната среда, коментират шведските медии. 

Швеция е водеща в управлението на отпадъци, но е сред малкото такива страни, 
отбелязва KOSU в информацията, публикувана вчера. 

В САЩ, където според американската агенция за опазване на околната среда са 
изхвърлени 250 милиона тона боклук само през 2010 г., едва 34% са рециклирани. 
Швеция произвежда електроенергия за около 250 000 домакинства и захранва една пета 
от системата за централно отопление според данни на шведската агенция за управление 
на боклука. 

От Дневник 

 

31/10 Природозащитници: ЕС изостава в контрола на опасните 
химикали 

Повече от хиляда потенциално опасни химикали, често откривани в козметиката и 
препаратите за почистване, остават нерегулирани на европейския пазар, предупредиха 
активисти, цитирани от "Ройтерс". 

Природозащитниците от ClientEarth и European Environmental Bureau заявиха, че е 
отбелязан съвсем малък напредък от Европейската агенция за химикалите (ECHA) в 
затягането на контрола върху индустрията – задача, която ѝ беше възложена преди шест 
години. 

Има повече от 30 000 химикала, които се използват в Европа, като регулацията върху тях 
е твърде ограничена, а много от тях представляват потенциална заплаха за здравето на 
потребителите, заяви Татяна Сантос от European Environmental Bureau. 



"Непълна, некоректна и неподходяща информация се открива най-често в досиетата за 
регистрация", отбелязва проучване на двете организации. "Като резултат от това около 
1500 потенциално много опасни химикали продължават да са достъпни на европейския 
пазар", заключват те. 

От своя страна от агенцията твърдят, че се полагат огромни усилия за безопасността на 
потребителите, включително със закон от 2007 г., който цели да образова европейците и 
да засили контрола на пазара на ЕС за химикали. 

Службата, отговорна за химикалите в ЕС, заяви, че прилагането на закона е споделена 
отговорност между нея, Европейската комисия, държавите членки, индустрията и други 
заинтересувани, като природозащитните организации например. В отговор на 
проучването от ECHA все пак признаха, че прилагането може да се подобри. 

Бавен напредък 

Според законодателството на ЕС компаниите са задължени да регистрират химикалите, 
които искат да продават. Данните, които се изпращат на агенцията, включват детайли за 
токсичността и имената на фирмите, които ги продават, за да се повиши прозрачността за 
потребителите. Ако открие нередности, ECHA изисква от компаниите да ги отстранят. 

От агенцията заявиха, че получават огромно количество досиета, Поставили са си за цел 
до края на 2013 г. да са проверили 1000 от тях. 

Около 84 от 1500 опасни химикала се наблюдават от настоящата регулаторна система, 
като само 40 са обявени като вещества, предизвикващи сериозно безпокойство. 

Според ClientEarth обаче данните за 28 от тези 40 вещества не са класифицирани както 
трябва, което може да създаде объркване при потребителите. По думите на 
природозащитниците ECHA има проблем и с начина на работа, особено прозрачността. 

След доклада на двете организации Европейската агенция за химикалите обяви, че ще 
свика среща през ноември на заинтересуваните, за да обсъдят проблемите в сектора и 
начини за подобрение на системата. 

От Дневник 

 

 

31/10 Сгради ще се строят с 2% рециклирани материали, 
пътища - с 10% 

Два процента от материалите, влагани в строителството на сгради трябва да са 
рециклирани. При пътищата процентът е 10 на сто, при ремонта им - 3%, в строежи на 
техническа инфраструктура - 8%, а в обратни насипи - 10%. Това предвижда Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, приета днес от правителството. 



Възложителите на строително-монтажни работи или на разрушаване на строежи според 
наредбата за длъжни да осигурят разделяне на строителните отпадъци. Целта е до 2020 г. 
70% от тях да се рециклират. 

Сред новите изисквания към възложителите са селективно деконструиране на сгради с 
отделяне на основните компоненти, разделяне на отпадъците на материали, рециклиране 
на бетона, керамиката, асфалта и минералните компоненти чрез инсталации за 
натрошаване и фракциониране, осигуряване на оползотворяването на металите, 
хартията, пластмасата, дървесината и стъклото, изготвяне на план за управление на 
строителните отпадъци. 

Ако строежът изисква одобрен инвестиционен проект, планът за управление на 
отпадъците е част от него и се одобрява в рамките на съгласувателната процедура. За 
останалите обекти планът за оползотворяване на строителните отпадъци се одобрява от 
кмета на съответната община. Така ще може да се проследи  по-лесно какво се случва с 
отпадъците, се казва в мотивите за наредбата. От Дневник 

 

01/11 Нона Караджова: 400 лв. пести домакинство, ако не 
купува найлонови торбички 

Интервю на Венета Начева с министъра на околната среда и водите Нона Караджова  

- Г-жо Караджова, преди време предупредихте, че от днес - 1 ноември, ще 
проверявате търговските обекти за найлоновите торбички. Готови ли сте? 

- Да, проверките започват. Едва ли има хора, които не са убедени, че не трябва да гледаме 
на боклуците като на боклуци за най-близкото дере. Безкрайно неекологично е, 
безкрайно безотговорно е като начин на използване на ресурсите на държавата и на 
планетата, който ние изхвърляме на боклука, а другите го оползотворяват от години.  

Започнах с торбичките, защото тази мярка няма да намали социалния статус на хората, 
оборотите в магазините. Ще предотврати изхвърлянето на стотици милиони торбички в 
околната среда на страната. 

Таксата цели да създаде навици на хората, целта не е да събираме пари, допълнителен 
данък или приход за държавата. 

Малка чат от хората отдавна пазаруват без покупка на торбички, по-голямата част ще се 
откажат, като се удари по джоба им. И ако се съобразят с тези правила, хората ще спестят 
не по-малко от 300-400 лв. на година, т.е. техните домакинства ще спечелят. 

- Знаете, че има и много аргументи против... 

- Искам да подчертая за тези, които казват: В другите държави няма такива такси, в 
Германия ще ви погледнат с изключително презрение, ако ходите с найлонова торба. Над 
85% от хората според социологическите проучвания потвърдиха тази мярка. За да се 



прилага, трябва да има и контрол. Затова законодателят предвиди глоба за юридическо 
лице или търговец от 3000 до 10 000 лв., ако се предлагат торбички без заплатена 
продуктова такса. 

Тарифата се прие през юни. През октомври след предложение от производителите 
намерихме "златното сечение" за понятието торба за многократна употреба без значение 
от материала. Тогава се освободиха от такса част от торбите - големите, дебелите, те така 
или иначе струват по 40-50 ст. Затова не искам да се повтаря, че от един месец знаели. От 
1 юни медиите информират активно. 

- Какво да прави търговец, който си е купил торби преди и не е платена такса? 
Може ли той да я плати и къде? Може ли да подарява торбата, като таксата от 
35 т. остава за негова сметка? 

- За торби от производители и вносители без платена такса търговецът е длъжен да я 
плати в ПУДООС след 1 октомври. На сайта на министерството е дадена и сметката. 
Започваме проверките, надяваме се да няма глобени. Това се отнася и за аптеките. В 2-3 
аптеки влязох и видях, че спазват правилата още отпреди 20 дни. Търговецът може да 
предложи торбичката на цена от 35 ст. 

- Добре, но търговецът в магазин за дрехи казва: Аз не искам да ангажирам 
клиента си с покупка на торбичка, а да му я подаря. 

- Няма проблем, ако той иска, да си разпредели таксата в общите разходи - като разхода 
за ток, вода, транспорт или други услуги. В много от големите магазини за дрехи никой не 
ни иска стотинки за торби, те са включени в цената на услугата.  

- А кога ще започнете да облагате с такса чинийките, чашките, вилиците и др. 
за еднократна употреба? 

- Нека всичко върви по реда си. Хората да узреят. В момента действа изискването 
търговските обекти да сключат договори с лицензирани фирми за разделно събиране на 
отпадъци. Всеки с разрешително може да ги събира особено ако в заведението 
предварително се поставят в отделни пликове, много лесно се рециклират. Те рядко се 
използват в дома. 

Очакваме общинските съвети да приемат наредби, в които да кажат как търговските и 
административните сгради в населените места с над 5000 жители да организират това - 
кои улици ще се обхванат, дали в чували, или в друга форма ще бъде. Поне за хартия, 
метал, пластмаса и стъкло. 

- Кога ще има на повече места контейнери за разделно събиране? 

- В нито една държава няма пред всеки блок. Инфраструктурата на градовете не 
позволява. Въпрос на усилие на гражданите е да повървят и да си оставят разделно 
събраните отпадъци.  
Важни са информационните кампании и да обясним на хората защо трябва да се 
включват в системите за разделно събиране. 



Няма как до всеки контейнер да застане по един инспектор и да гледа къде хвърлят 
хората. И сега е предвидена глоба от 300 до 1000 лв. за гражданите, които не спазват 
правилата. Не съм чула някъде това да е станало дори и експериментално.  

- За какво е глобата? 

- Там, където има контейнери за разделно събиране, а в тях се изхвърлят общи отпадъци. 
Или обратно. 

- Аз нямам контейнери, ще ме глобят ли? 

- Не, защото нямате пред блока. Но ако имате край блока дори на 100 метра, разходете се 
дотам. 

- Но все пак не е много ясно колко да се разхождам. 

- Затова в наредбата, която придвижихме в МС и предстои да се разгледа, въведохме 
изискване - контейнерите за разделно събиране се разполагат възможно най-близко до 
тези за общите отпадъци. Общините имат ангажимент за това. Има и средства по 
оперативната програма. 

По закон общините вече имат задължение да заградят и организират площадки, на които 
хората да оставят и едрогабаритните си отпадъци, които сега с дни и месеци стоят до 
контейнерите събрани. 

До средата на 2014 г. общините, които се съобразят с това изискване, няма да заплащат 
допълнително 15% върху определената им екотакса за депониране. Към 2014 г. таксата е 
35 лв. на тон. А общините, които изхвърлят на сметища, които не отговарят на 
изискванията, плащат 70 лв. на тон. Тоест техните граждани са зависими от 
отговорността или безотговорността на кмета - от това зависи дали хората ще плащат 
повече, или по-малко такса смет. 

Второ, въвежда се общоевропейското изискване до 2020 г. да постигнем поне 50% 
рециклиране на отпадъците. До 2016 г. трябва да е минимум 25%, до 2018 г. - 40 на сто.  
За да нямаме наказателни процедури и да погледнем на отпадъците като ресурс, 
въведохме следното: общините, които изпълнят целите си както за рециклиране на 
отпадъците, така и за биоразградимите, ще бъдат 100% освободени от плащане на 
допълнителната екотакса. Сега тя е 1,50 лв./т, догодина става 15 лв./т, през 2014 г. - 35 
лв./т. 

Препоръката на ЕК е да стигне 100 лв./т през 2020 г. Общините, които изхвърлят на 
сметища извън изискванията, плащат двойно. 
Тези пари, които и сега се плащат, остават за общините. Но се изразходват само с 
разрешение на министерството за изграждане на екологични съоръжения за 
обезвреждане на отпадъци, това са техни резервни средства. 

- Дали ще е депо, сепарираща инсталация, има ли значение? 



- Не, те ги използват за техни цели, включително и за експлоатационни разходи по 
сепариращата инсталация. Така сме създали икономически стимули, които много 
раздвижиха кметовете. Затова казвам на хората: Драги съграждани, като дойдат 
изборите, питайте вашите бъдещи кметове какво ще става с вашите боклуци. За да не 
стане така да ги изнасяме за Швеция, както разбирам от медиите, че шведите ни "били 
предложили". Нямаме официално такова искане, но тъй като част от боклуците са стока, 
може да се случи и това. 

Още нещо, което е важно. Специфично за България, е, че поради липса на кантари се 
отчитат нереални количества битови отпадъци. Което означава, че плащаме повече на 
фирмите, които ги извозват. 

Прави ми впечатление, че едни и същи общини като разположение, като брой население, 
като икономика имат по 5-6 пъти различие в обема генерирани отпадъци. Това е абсурд, 
няма как да е възможно. Тоест отпадъците не се мерят. За да сме сигурни, че няма да се 
допускат злоупотреби, и за да не се товари таксата битови отпадъци, в специалната 
наредба за депата за отпадъците и отчетността се правят промени. 

Ще се заложи изискване към всички общини в страната да се направи връзка в реално 
време за всеки камион, който отива на пътя. Информацията ще постъпва в агенцията по 
околна среда и при общините. Ние ще поемем изграждането на системата. Ще видите как 
ще намалеят отпадъците в общините, като я въведем. 24 часа 

 

07/11 Отпадъци все пак ще бъдат пренасочвани към старото 
сметище в Долни Богров 

В нефункциониращото от 1995 г. сметище в Долни Богров все пак ще бъдат пренасочени 
отпадъци от сепариращите инсталации в Суходол, Филиповци и Требич. Това ще бъдат 
два вида "фракции" - инертни материали и неразградим боклук. Целта е да бъдат 
запълнени свободните обеми. 

Това се разбра по време на представянето на проекта за рекултивация на сметището в 
Долни Богров от зам.-кмета по околна среда и екология Мария Бояджийска и 
проектантския екип на извънредно заседание на ресорната комисия в Столичната 
община. 

Вместо строителни материали – отпадъци 

Неотдавна в медиите се появи информация, че със затварянето на сметището в Суходол в 
края на 2012 г. ще започне пренасочване на всякакъв отпадък към Долни Богров. Днес 
обаче се изясни, че общината ще използва само двата вида фракции, както ги нарече 
проектантският екип, а не всякакъв отпадък. 

Бояджийска обясни, че проектът за рекултивация на сметището в Долни Богров е от 2009 
г., но заради финансовата криза неговото осъществяване се е забавило. С променените 
икономически условия се наложила и промяна в първоначалните планове, според които 



свободният обем на обекта е щял да се запълва с остатъчните строителни материали от 
строежите. Бумът в сектора на строителството спря и това е наложило да се обмисли нов 
вариант. 

Така се стигнало до решението да бъдат използвани инертни материали - пясък, чакъл и 
пръст, както и неразградим боклук от битовите отпадъци, който не може да бъде 
оползотворен по друг начин. 

През януари се очаква Министерството на околната среда и водите да издаде комплексна 
оценка за въздействието на околната среда (ОВОС). "Няма закъснение в издаването, 
защото процедурата трае 5-6 месеца", каза Мария Бояджийска. Затова и в момента още не 
се пренасят фракции. 

От сметище до парк 

Проектът за рекултивация на сметището в Долни Богров е започнал през юни. В момента 
е на технически етап. Изпълнението трябва да приключи до края на 2014 г. Причината е 
да не бъдат изгубени европейските средства, с които се осъществяват дейностите. 

За първия етап от оперативна програма "Околна среда" са отпуснати 11 млн. лева, а 
цената на целия е проект е малко над 36 млн. лева. Общината се надява да бъдат 
спечелени от фондове и останалите нужни пари. Парите се усвояват чрез предприятието 
по управление на дейностите по околна среда, което отговаря за рекултивацията на 
сметищата в цялата страна. 

Заради старата технология, по която е събиран отпадъкът, в момента често се случвало да 
има самозапалвания от газа, отделян при гниенето. Предвидени са укрепвания на цялата 
система на обекта. По-рано министерството на земеделието е ремонтирало дигата на 
близката река, която през 2005 г. е наводнила сметището. Тогава той се е разпръснал на 
по-голяма територия - общо на над 600 декара. 

В крайна сметка през 2015 г. мястото вече трябва да се е преобразило в парк. От бюджета 
на общината ще бъдат предвидени посаждането на 80 000 млади фиданки от 
широколистни видове и 66 000 храста. Освен това ще има и по 16 000 броя растителни 
видове за следващите три години, които да заменят изсъхналите насаждения.  

От Георги Марчев 

13/11 В Смолян ще има контейнери за пепел 

В Смолян започва поставяне на контейнери за пепел и отпадъци от твърдо гориво, 
съобщи БТА. 

Съдовете за пепел и сгурия се осигуряват от почистващата фирма "Титан клинър", за да се 
прекрати практиката да се изхвърлят в контейнерите за смет тлеещи останки от 
отопление. Предстои поставяне на общо 120 метални съдове за пепел на места, посочени 
от общината. По-голямата част от специалните контейнери ще бъдат насочени към 



кварталите в Смолян с преобладаващо отопление на твърдо гориво. Около 85 процента от 
домакинствата в общината се отопляват с твърдо гориво според статистически данни. 

От "Титан клинър" призовават жителите на града да не изхвърлят пепелта от печките си в 
контейнерите тип "Бобър", защото през последните години не са единични случаите на 
запалване на съдовете за смет. Фирмата е осигурила за отоплителния сезон 
специализиран автомобил, който ще извозва отпадъците от контейнерите за пепел. 

От Дневник 

 

13/11 Грешка в превода бави европарите за завода за отпадъци 
в София 

Европейската комисия (ЕК) все още не е одобрила проекта и средствата за построяване на 
същинската втора част от проекта за интегрирана система за отпадъците в София - завода 
за механично-биологично третиране при село Яна. Това се разбра при инспекция на 
кмета на София Йорданка Фандъкова, министъра на околната среда Нона Караджова и 
генералния директор на дирекция "Регионална политика" към Европейската комисия 
Валтер Дефа, който ще провери големите проекти у нас с финансиране от Европа. 

Забавянето на одобрението се дължи на искането на допълнителни обяснения от страна 
на Европейската комисия по два въпроса - за данък добавена стойност (ДДС) на проекта и 
за наименованието на сформираното по-рано през годината общинско предприятие. 

Загубени в превода 

"В момента очакваме информация от България, на базата на която можем да видим дали 
условията са изпълнени и да пристъпим напред", каза днес Валтер Дефа. Той съобщи, че 
въпросът с ДДС е към своето положително разрешение. Така най-вероятно София е 
убедила Брюксел, че ставката от 20% трябва да бъде калкулирана в отпуснатите от 
еврофонда средства. 

До края на седмицата пък Столичната община се ангажира да изпрати информация до ЕК 
с обяснението, че когато общинско предприятие управлява завода за отпадъци, това не е 
държавна помощ, защото то по същността си не е търговско дружество, а структура към 
местната власт. И през юли общината съобщи, че ще изпрати идентична информация по 
въпроса. 

Фандъкова заяви пред журналисти, че неразбирането идвало от превода. "На английски 
го превеждат по един и същ начин - дружество. Трябва да обясним, че няма търговска 
цел, че самата община ще продава, ако има какво, и ще взима приходите, ако има такива", 
аргументира се столичният кмет. 

На практика в момента не е известно кога общината ще получи одобрение и кога ще 
започне строителството на завода за отпадъци. "Всичко зависи от информацията, която 



ни изпратят за разглеждане. Ще търсим решение възможно най-бързо", заяви Дефа по 
проблемните точки. 

Първа част от проекта – готова 

Инспекцията днес показа, че е изпълнена в срок първата част от проекта за изграждането 
на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци. Приключили са 
строителното-монтажните работи на съоръжението на депото за неопасни отпадъци 
"Садината", където трябва да се намира и самият завод. 

В момента там има изградени две клетки за депониране на боклук с общ размер над 100 
декара. Изградена е и пречиствателна станция и тя вече работи. С цистерни дотам се 
пренася вода от административните сгради в столицата. 

През юни 2012 г. е започнало изграждането на инсталация за биологично третиране на 
площадка в Хан Богров. 

Общата стойност на първата фаза е 135 819 182.60 лева, като досега са усвоени 44% от тях. 
Източниците са 73% европейски средства и национално съфинансиране и 27% от 
общинската хазна. 

Криза няма да има 

"Няма опасност от криза с боклука в столицата, освен ако тя не бъде изкуствено 
създадена", каза Фандъкова по повод опасенията, че след затварянето на сметището в 
Суходол в края на тази година няма да има къде да се депонира отпадък. 

Миналата седмица зам.-кметът по околна среда и екология Мария Бояджийска показа 
проекта за рекултивация на старото сметище в Долни Богров. Тогава се разбра, че  от 
нефункциониращото от 1995 г. депо все пак ще бъдат пренасочвани отпадъци от 
сепариращите инсталации в Суходол, Филиповци и Требич. Това ще бъдат два вида 
"фракции" - инертни материали и неразградим боклук. Целта е да бъдат запълнени 
свободните обеми. 

През януари се очаква Министерството на околната среда и водите да издаде комплексно 
решение. Общината е подала документите си на 9 октомври. Въпреки че по принцип 
процедурата трае около 5-8 месеца от изпълнителната агенция за околна среда са уверили 
зам.-министъра Ивелина Василева, че до януари 2013 г. ще има комплексно решение. 

От Георги Марчев 

 

14/11 Опозицията в НС сезира Конституционния съд заради 
Закона за отпадъците 

Опозицията сезира Конституционния съд заради Закона за управление на отпадъците. 61 
депутати от БСП и ДПС атакуват конкретно 24 текста от него. За това съобщи депутатът от 
"Коалиция за България" Любен Корнезов в парламента. 



"Това е изключително лобистки и опасен закон", каза той и посочи, че въпросните 24 
текста от закона противоречат на Конституцията и на международни договори. 

Като най-фрапиращ депутатите определят проблема с неравнопоставеността между 
малки и големи общини. "Това е една политика на ГЕРБ във всички закони и 
образуването на площадки само в населени места с над 10 000 жители поставя в 
неравнопоставеност общинските субекти и самите граждани," обясни Румен Такоров от 
БСП. Според него, хората в малките населени места няма да могат да предават 
отпадъците. Законът е забранил предаването на черни и цветни метали на физически 
лица, това могат да правят само фирми. Според депутата, това не дава право на хората да 
се разпореждат със своя собственост. 

"Общините ще приемат битови отпадъци от населението безвъзмездно и са длъжни да 
образуват такива площадки. Ако тези площадки не бъдат образувани от общините, те 
дължат санкция, въпреки че не са финансово обезпечени за това. В крайна сметка 
общините ще увеличат неимоверно много такса смет, за да могат да изпълняват и тези 
функции, които им възлага държавата, но не ги обезпечава финансово", посочи още 
Такоров. 

От Дневник 


