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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №7 
2014 

30/06 Да седнеш върху морето, боклука на Сао Пауло или в 
косите на китайка 

Количеството пластмаса, която замърсява световния океан, е невъобразимо голямо. От плажа е 
трудно да забележим всички онези боклуци, които заради нехайство биват оставени на съдбата и 
морската стихия. По-внимателно вглеждане в пясъка по брега обаче може да ни доведе до малки 
кръгли пластмасови парченца - блъскани от солта и вълнението и превърнати в малки 
разноцветни топченца. Проблемът е, че водните обитатели много често ги бъркат за хайвер, а така 
те влизат в хранителна система и нерядко се озовават в нашите собствени стомаси. 
 
Така започва накратко разказът на двамата основатели на студиото SWINE - японската архитектка 
Азуса Мураками и завършилия изящни изкуства Александър Гроувс. Те бяха едни от гостите на 
форума на One Design Week в Пловдив. Колективът им няма постоянен адрес, а вместо това 
обикаля различни точки на света, за да търси вдъхновение и локация за следващите си проекти. 
 
Цялостната визия за дизайн на SWINE студио произлиза от търсенето на изцяло нова система за 
създаването на един продукт. Всичките им проекти по един или друг начин се опитват да намерят 
нещо специфично за даден регион, да използват наличните материали и ресурси, които вече са 
използвани или с други думи - да рециклират, да експериментират и да създават вдъхновяващи 
предмети със своя собствена история. 
 
Да седнеш върху морето 
Първият проект, който представиха на форума, бе Sea Chair (от англ. - морски стол). Идеята за него 
възниква покрай проблема от прекомерното количество пластмаса, което се носи из морето. 
Двамата искат да открият начин да я събират и преработват, за да могат да я използват като 
материал за своите мебели и предмети. 

Първоначално се опитват да отсяват малките парченца по плажа и след като не успяват с 
обикновено сито, се допитват до един от местните научни институти за уред, които да отделя 
пясъка от пластмасата. Това обаче се оказва трудоемко, разказват те успоредно с видео, което 
представя проекта им. 
 
Решават да влязат навътре в морето заедно с рибарите. В мрежите им неминуемо покрай улова 
попадат и множество парчета пластмаса. Карат ги да ги отделят, вместо да ги хвърлят обратно във 
водата. Александър споделя, че Европейският съюз дори обмисля мерки, с които да стимулира 
рибарите да връщат тези боклуци на сушата за рециклиране, за което те да получават финансово 
поощрение. 
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След като сортират пластмасата по цветове на място в лодката, я вкарват в простичък уред, с който 
я претопяват. След това изливат част от нея в обикновена продълговата метална форма, която да 
ги оформи като триъгълни крака за стол. За да изстине по-бързо, потапят формата направо в 
морето. Между други две дъски притискат част от претопената пластмаса, за да направят кръгла 
седалка. Формата й не е идеална, но не това е целта. След това с пирони прикрепят един към друг 
отделните елементи и получават стол, годен за ползване още докато плават с лодката на 
рибарите. 

Всеки стол носи свой собствен етикет с географската ширина и дължина, на която е изработен.  

Да седнеш върху боклука на Сао Пауло 
Друг техен проект ги отвежда в Сао Пауло, където в продължение на около осем месеца живеят с 
проститутка, но разбират за това едва накрая на престоя си. Дълго време обикалят и наблюдават 
ритъма на живота в бразилския град. Започват да забелязват, че при такова огромно количество 
небостъргачи и население рециклирането всъщност се извършва от хора, които събират боклуци и 
ги предават за вторични суровини. Решават да проследят някои от тях и стигат до един от 
пунктовете. Оказва се, че Сао Пауло по техни данни е градът с най-голямо количество боклук от 
метални кутийки за бира и други напитки, или иначе казано, алуминиеви кенове. Това е 
материалът, на който се спират. 
 
За да го преработят обаче, им трябва специален уред, който да разтапя алуминия. Искат да 
изработят всичко от изхвърлени материали, а като гориво използват събрана от местата, където се 
пържи храна, мазнина. С помощта на форми, издълбани в пясък, оформят и самите предмети. 
Двамата обясняват, че столовете са сравнително тежки и издържат доста натиск преди да се 
счупят. Всеки един от тях е уникален. 

Особено за момичетата в залата като че ли най-впечатляващ се оказва последният им проект, 
който неотдавна ги изпраща в Шанхай. И за двамата тази история наподобява историята за пътя на 
коприната, затова наричат своята - магистралата на косата. 
 
Предмети с коси на китайки 
Всичко започва от Лондон, където издирват магазини за коса. Оказва, се фризьорският бизнес, 
особено в кварталите с чернокожо население, е силно развит и има цели супермаркети, в които се 
продават различни цветове и видове коси. Двамата се интересуват единствено от онези, които са 
100 процента човешки косъм. Това е изключително здрав материал, тъй като един отделен косъм 
може и да е много крехък, но една опашка всъщност може да издържи големи тежести. 
 
Започват да издирват първоизточника на човешката коса. Тя подобно на много други неща се 
внася от Китай. Така двамата попадат в Шанхай на една от основните борси за коса, от където 
информацията ги праща на дълго пътуване до малък (доколкото в Китай може да има малък) 
провинциален град, в който на пръв поглед не личи да кипи особен бизнес. Там обаче има борса 
специално за коса. Навсякъде - по мотори, колички и по земята, има опашки от коси. Всеки гледа, 
сресва и размята различни по големина кичури. 
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След покупката косата се отправя към специален цех, където се измива щателно, боядисва се в 
различни цветове, сресва се и се оформя във внимателно подравнени опашки. Има и вариант тя 
да бъде зашита подобно на перде. SWINE след това я отвеждат в друг цех, където върху 
различните коси се излива течност подобна на смола, която след втвърдяване се полира и изрязва 
в различни форми. От тях те изработват и най-новата си колекция. В нея има както красива дамска 
тоалетка, така и разнообразни гребени, столове, помощни масички, изящно изрязани кутии за 
бижута и вази, чийто цвят прелива с помощта на косата в тях.  

На въпрос от момиче от публиката дали според тях употребата на човешки продукти за 
създаването на мебели и други предмети е хуманно, двамата отговориха, че в крайна сметка 
търговията с човешка коса съществува отдавна. Те просто са открили едно нейно странично 
предназначение. Освен това по този начин са показали нови методи за работа на няколкото 
китайски майстора, с които работят. Това със сигурност ще им помогне да открият нови начини за 
работа и създаване на свои собствени продукти. 
 
Архитектът Мартин Хаблесрайтер от виенския колектив Honey & Bunny, увлечен по гастрономията, 
културната история и хранителния маркетинг и създаващ най-вече дизайн от храна, се включи в 
дискусията за хуманността при употребата на човешка коса. Той обясни, че косата съдържа 
специфичен и много ценен ензим, от който се правят специални спрейове. Те служат за пръскане 
върху хлябовете и всички онези тестени продукти, които се пекат на място в супермаркетите, тъй 
като създават специфичен мирис, който привлича клиентите. "Така че вие не просто използвате 
коса, вие в някаква форма дори я ядете, когато си купите топло изпечен хляб в магазина", допълни 
той. 

От Мая Стефанова 

 

02/07 Брюксел предложи мащабен план за засилено 
рециклиране в Европа 

До 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки. Това 
са само част от амбициозните предложения, които Европейската комисия е приела тази сряда. Те 
целят Европа да стане кръгова икономика и да се засили рециклирането в страните от Съюза. 
Законодателните предложения ще бъдат изпратени в Съвета и Парламента. 
 
Сред важните предложения е и забрана от 2025 г. за погребването на подлежащи на рециклиране 
отпадъци в депа за отпадъци. Включена е и цел за намаляване на морските отпадъци, както 
и  намаляване на хранителните отпадъци. 
 
Постигането им ще доведе до създаване на 580 000 работни места, като в същото време Европа 
ще стане по-конкурентноспособна и ще се намали търсенето на скъпи и оскъдни ресурси, 
съобщават от Комисията. 
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Целият пакет от мерки е част от план за фундаментален преход от линейна към кръгова 
икономика. При сегашният модел се добиват суровини, използват се веднъж и се изхвърлят. А 
кръговата икономика залага на повторно използване, поправяне и рециклиране и отпадъците 
намаляват драстично. 
 
"По-ефективното, по-дългото и повторното използване на ресурсите ще доведе и до повишаване 
на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб," мотивират посоката на сайта на Комисията и 
излагат в съобщение как иновациите на пазарите за рециклирани материали, новите бизнес 
модели, екопроектирането и промишлената симбиоза могат да ни помогнат да преминем към 
икономика и общество без отпадъци. 
 
"Живеем в линейни икономически системи, наследени от XIX век, в света на ХХI век — свят на 
бързо развиващи се икономики, милиони нови потребители от средната класа и взаимосвързани 
пазари. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, трябва да извлечем максимума от нашите 
ресурси, а това означава да ги рециклираме и да ги използваме отново, а не да ги погребваме в 
депа за отпадъци. Преминаването към кръгова икономика не само е възможно, то е и изгодно, но 
няма да стане факт без подходящи политики. Целите за 2030 г., които ние предлагаме, налагат 
днес да вземем мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика и да използваме 
предлаганите от нея възможности за бизнеса и заетостта, "каза европейският комисар по 
въпросите на околната среда Янез Поточник. 
 
Пакетът към обяснителното съобщение на Комисията, има за цел създаване на рамка, която да 
помогне за превръщането на кръговата икономика в реалност, с по-взаимосвързани политики, 
разумно регулиране и активна подкрепа от научните изследвания и иновациите. Също така се 
предлага производителността на ресурсите да бъде измервана на базата на съотношението 
БВП/потребление на суровини и да се обмисли повишаването ѝ с 30% до 2030 г. и да бъде 
определено евентуално за водеща цел при предстоящия преглед на стратегията "Европа 2020". 
 
Тези инициативи са приети едновременно с допълнителни съобщения относно инициатива за 
екологосъобразни работни места; зелен план за действие за МСП; възможности за енергийна 
ефективност в строителството. 
 
От Дневник 

 

03/07 "Грийнпийс": Има повишено съдържание на олово, 
кадмий и манган във водни басейни край Стара Загора 

От екоорганизацията "Грийнпийс" предупреждават, че има повишено съдържание на олово, 
кадмий и манган във водните басейни, които се намират в близост до топлоцентралите край Стара 
Загора. 
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Според еколозите притеснения буди фактът, че замърсените водни басейни се използват за 
риболов, а вероятно и за напояване, тъй като в близост има слънчогледови плантации. 
 
"Въобще не е случайно, че в Язовир "Ковачево" има най-високо ниво на олово. Всъщност, във 
всички водоеми открихме наднормено ниво на олово. Река Соколица беше изключително 
замърсена, и защо ли? Тя се намира точно под сгуроовала на ТЕЦ "Марица изток" 3. Язовир 
"Овчарци" имаше наднормени нива на олово и съответно той се намира точно пред ТЕЦ "Марица 
изток- 2". Язовир "Розов кладенец", съответно се заустват избистрени води от ТЕЦ "Марица изток -
1" и от "Контурглобал" или ТЕЦ "Марица изток - 3", заяви пред БНР д-р Филка Секулова от 
международната организация. 
 
Все още няма официално становище на местните власти, както и  на топлоцентралите в района. 
 
Днес "Грийнпийс"- България представи новия си доклад "Вода за живот или вода за 
въглища". "Голяма част от опитите за рекултивация на въглищни мини в Европа и САЩ са по-скоро 
неадекватни. Киселинните дренажи от изоставените рудници попадат в подпочвените води и ги 
правят негодни за понататъшно потребление", коментира Филка Секулова, автор на доклада. 
"Възстановената земя никога не става годна за селскостопански практики, водата остава отровена, 
а черната сянка на въглищната индустрия върху местните общности остава завинаги", добави 
Секулова. 
"При  наличието на алтернативни енергийни източници и свързаната с тях алтернативна заетост, 
смятаме, че страната ни трябва да спре да подкрепя индустрия, която трайно замърсява водите и 
околната среда и има пагубен ефект върху качеството на въздуха, човешкото здраве и местните 
общности, живеещи в близост до мините", добави Деница Петрова от "Грийнпийс" - България.  

От Дневник 

 

07/07 Сериозно замърсяване на въздуха в град Гълъбово 
отчитат от регионалната инспекция 

Превишени нива на серен диоксид са измерени във въздуха на град Гълъбово днес от 
автоматичната измервателна станция в централната част на града, предупреждават на сайта си от 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора. 
 
Мерките, които следва да се предприемат от населението, са да не напускат жилищните или 
работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на 
открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид, гласят указанията на 
Министерството на здравеопазването. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, 
сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. РИОСВ – Стара Загора, е уведомило 
компетентните държавни и общински институции в общината и региона, за да приложат 
разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението. 
 
Източникът на замърсяването са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица-
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изток". На операторите "Марица-изток" са издадени предписания за предприемане на незабавни 
мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в 
атмосферния въздух. 
 
Според измерванията на експертите в Гълъбово е регистрирано превишение на алармения праг 
по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са: в 13:00 ч. - 
3,45 пъти пределнодопустимата концентрация; в 14:00 часа - 4,02 пъти ; в 15:00 часа - 2,38 пъти. 
Аларменият праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма 
на кубичен метър в три последователни часа. 
 
Регионалната инспекция в Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на 
атмосферния въздух и ще информира гражданите на община Гълъбово при настъпили промени, 
пише в съобщението от РИОСВ. 

От Дневник 

 

07/07 Предаването на метални отпадъци попада в законова 
черна дупка 

Няма нито една общинска площадка за безвъзмезден прием, а на търговците със скрап от 13 юли 
се забраняват сделки с граждани 

Само след седмица хората, които имат в домовете и дворовете си отпадъци от черни и цветни 
метали, няма да имат никаква възможност за предаването им – независимо дали срещу пари или 
безвъзмездно, предупредиха в понеделник от Българската асоциация по рециклиране (БАР). 

Причината за това за спорни поправки в Закона за управление на отпадъците, приети още през 
2012 г., според които от 13 юли 2014 г. се забранява продажбата от физически лица на метални 
отпадъци на лиценцираните площадки за скрап. Тези търговци ще могат за изкупуват старо 
желязо и цветни метали само от фирми като предаваната суровина трябва да има документ за 
произход. Гражданите пък по закон трябва да предават безвъзмездно своите метални отпадъци 
или стари електроуреди на общински площадки. 

Такива трябваше да има във всяка от 260-те общини, но все още нито едно кметство не е 
направило терен за предаване на рециклируемите отпадъци по добрата воля на хората. 

За проблема от БАР алармираха още при разглеждането на законовите поправки, но сега той ще 
стане действащ и това ще се отрази сериозно и върху работата на металургичните предприятия, 
които разчитат и на вторични метални суровини, предадени именно от гражданите. Така, 
например, може да се наложи "Стомана Индъстри"да внася суровина за работата си, което ще 
оскъпи продукцията на пернишкото предприятие и ще намали конкурентността му. 
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Затова от Българската асоциация по рециклиране призовават "за спешни законови поправки, 
които да предотвратят безработица, кражби и намаляване на производството на метали". 

Организацията посочва, че след въвеждането със същия закон на строгите режими по 
лицензиране на фирмите за скрап и с усилията на полицията и бранша кражбите на черни и 
цветни метали от инфраструктурни обекти, за да бъдат предавани за претопяване, са намалели с 
60 процента. 

Търговците със скрап пък са инвестирали около 70 млн. лв. за привеждане на площадките според 
изискванията за 24-часово наблюдение, за внасяне на банкови гаранции за работа, строг контрол 
и отчетност на всяко предадено количество метали. В момента броят на площадките за предаване 
на скрап е около 900, а полицията полага усилия да се бори с нелегалните леярни и пунктове, 
обясняват от БАР. 

Според асоциацията местните власти не са изградили общински площадки за безвъзмездно 
предаване на вторичните суровини, тъй като са наясно, че гражданите нямат стимул да предават 
отпадъци безплатно. Кметствата нямат средства за допълнителни инвестиции и очакваха тези 
непазарни текстове да бъдат отменени, допълва браншовата организация.  

Тя обяснява, че в момента с търговия с отпадъци прехраната си изкарват над 600 хил. души и ако 
те нямат възможност да предават срещу заплащане отпадъци или да работят в сектора, ще 
останат без възможност за препитание в разгара на лятото, преди парламентарните избори. 

"Според нас, освен до рязък скок на безработицата и огромно недоволство, това ще доведе до 
увеличаване на кражбите, грабежите и криминалната престъпност във всичките й измерения. От 
друга страна прогнозираме нарастване на сивия сектор, тъй като търговията с отпадъци между 
фирми е разрешена. Смятаме, че както и в нерегламентираните и нелицензирани обекти досега, 
за в бъдеще хората ще предават отпадъци в нерегламентирани пунктове, като оборотът ще остане 
скрит за държавата. След това тези отпадъци ще бъдат оформяни с фалшиви фактури и предавани 
на лицензирани пунктове като отпадък от фирма", пише в становище на БАР, изпратено до 
медиите. 

В него се предупреждава, че ако законовата поправка, която забранява предаването на отпадъци 
срещу заплащане остане, индустрията у нас ще изпита сериозно затруднение. Според прогнозите 
на бранша, "Стомана индъстри“ би трябвало да намали наполовина производството си или да 
внася скрап от чужбина, което ще оскъпи продукцията й и компанията ще работи на загуба. 
Същото се отнася и до преработващите цветни метали компании в България. 

От 13 юли влиза в сила още едно ограничение в търговията – предаващите отпадъци да получават 
заплащане само по банков път, припомня асоциацията. "Повечето доставчици на скрап са 
социално слаби и предават отпадъци на стойност между 5 и 20 лева на ден. По-голямата част от 
тях не умеят да работят с банкови карти, а от друга страна имат натрупани задължения, които 
няма да им позволят да получат парите си, тъй като сметките им ще бъдат блокирани", обяснява 
организацията. 
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"Опасяваме се, че ако законовите текстове не бъдат своевременно отменени, това ще доведе до 
600 хил. безработни, свиване до минимум на работата на компаниите за търговия и преработване 
на отпадъци с обороти над 2 млрд. лв. годишно, удар по индустрията за преработка на черни и 
цветни метали, повишаване на криминалната престъпност и нов бум на сивия сектор", заключава 
становището на БАР. 

Mediapool 

 

09/07 За слънчевия покрив на един манастир 

Eсента на 2007 г. в църногорския манастир "Свети Козма и Дамян" светва първата крушка откакто 
той съществува. Токът за крушката е бил доставен от слънцето – през фотоволтаични панели, 
поставени на магерницата. А началото на тази духовна обител край брезнишкото село Гигинци е 
някъде през Второто българско царство. 
 
Разрушавана и възстановявана, през последните години сградата е възстановена с усилията на 
дванайсет души начело с отец Никанор. "Църквата е консервативна, но само що се отнася до 
духовните неща. А иначе се ползва много добре от постиженията на техниката", разказва в 
репортаж на БНТ йеромонах Никанор. 
 
Преди година и половина, след като енергийните нужди на манастира нараснали и с помощта и на 
хора, които разбират и се занимават с направата на малки фотоволтаични модели, върху покрива 
на основната сграда на манастира са монтирани общо 24 броя фотоволтаични панели. Общата 
инсталирана мощност върху покрива е около 5.8 киловатпика. Това обяснява собственикът на 
монтажна фирма за фотоволтаични панели Красимир Данаилов. 

Слънчев ток захранва помпите на котлето за парната инсталация, лицензирания цех за продукти 
от биволско мляко, хладилните витрини и малките електрически уреди. Новата система е 
изградена за две седмици, а разходите по поддръжката й клонят към нула. Енергията се 
произвежда и ползва на място, а въздухът наоколо остава все така чист. 
 
Слънцето тук е в изобилие, мъглите са рядкост, няма прах, изложението е южно – условията, 
които зареждат акумулаторните батерии и денонощно осигуряват електричество. "Това излиза по-
евтино, отколкото ако трябва да горят генератори. Това сме го изпитали практически", разказва 
отец Никанор. "Хората трябва да знаят, че инвестицията в автономна система не е по-скъпа от 
прокарването на кабел от най-близкото населено място. Със сигурност е по-бърза, а в доста от 
случаите и по-евтина", твърди Красимир Данаилов. 

От Дневник 
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12/07 Пункт за опасни отпадъци ще има днес в районите 
"Панчерево" и "Искър" 

Опасни отпадъци, които са образувани от домакинствата, ще се приемат безплатно в столичните 
райони "Искър" и "Панчарево" днес (11.07.2014 г.) от 08.30 до 15.30 ч. Това съобщават от 
пресцентъра на общината, цитирани от агенция "Фокус" 
 
Като опасни отпадъци ще се приемат: 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 на бул. "Кръстю Пастухов" № 18, пред районна 
администрация "Искър". От 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в Панчарево на ул. "Самоковско 
шосе" № 230, пред районна администрация "Панчарево". 

От Дневник 

 

13/07 Търговци на скрап се готвят за протест 

Търговци на скрап се готвят да протестират, съобщава БиТиВи. Причината са влизащите в сила от 
този понеделник (14 юли 2014 г.) нови правила, според които само фирми ще могат да предават 
желязо в пунктовете за изкупуване на вторични суровини. 
 
Търговците се заканват да сезират Европейската комисия заради това, че държавата създава 
монопол в този бранш в полза на общините. 
 
В репортажа си БиТиВи разказва как за Благой от Мездра събирането на старо желязо е 
единственото препитание. Днес е изкарал 20 лева, с които да нахрани трите си деца. Забраната да 
продава желязо влиза в сила от понеделник и не му се мисли как ще оцелеят. 
 
Пазачът от София Валентин Вълчев също редовно предава желязо, защото заплата му от 220 лева 
на месец не стига. Последно е събирал един чувал със скрап две седмици. Изкарвал е най-много 
12,50 лева на ден. 
 
Като Валентин и Благой са 600 хиляди българи, за които предаването на старо желязо е 
препитание. Затова в сектора предстоят сътресения, предупреждават експерти. 
 
Те нямат друг избор, те ще трябва да преживяват по някакъв начин и ще започнат да купуват без 
да изискват документи, без да ги снимат с камери. Което пък ще увеличи много кражбите", 
посочва Борислав Малинов - председател на Българската асоциация по рециклиране. 
 
Другият проблем е, че общините трябва да изградят депа за отпадъците, но това не е направено. 
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И ако в София са създали някаква организация по извозването на скрап, в Мездра искат отсрочка. 
 
"Имаше реакция от наша страна, че нямаме готовност, защото има определени изисквания за тези 
площадки, има предложение за удължаване на срока до края на годината", казва Иван Аспарухов, 
кмет на Мездра. 
 
В закона е разписано още, че в общинските пунктове металът се предава безвъзмездно, а не за 
пари, което ще прати хораа като Валентин при прекупвачите и търговците на черно. 
 
От асоциацията по рециклиране предупреждават за бум при кражбите на метали, за фалит на 
законните пунктове и за наказателни процедури в Брюксел заради недомислията в закона. 

От Дневник 

 

14/07 Златанова се надява парите за екология да бъдат 
отблокирани още този месец 

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, чийто ресор са и 
еврофондовете, се надява парите от оперативната програма "Околна среда" да бъдат 
отблокирани до края на месеца. 
 
"Имаме много голям напредък по отстраняване на слабостите в системата, които, за съжаление, в 
последните години, са довели до това спиране на плащанията. Имам надежда, че до края на този 
месец можем да отблокираме плащанията по "Околна среда". Това са около 1 млрд. лева" каза 
Златанова в интервю за БНР.  
 
Европейската комисия спря разплащанията за България по тази програма през ноември 2013 г. 
заради проблеми при търговете и контрола върху тях,  
 
Златанова очаква плащанията по оперативна програма "Регионално развитие", която също е 
спряна, да бъдат отблокирани най-вероятно през есента. 

От Дневник 

 

15/07 Екоминистерството подкрепя рециклиращия бранш за 
отлагане на новия закон за отпадъците 

Министерството на околната среда и водите подкрепя искането на фирмите, изкупуващи скрап, да 
бъде удължен срокът за влизане в сила на нормативната уредба за изкупуване на отпадъци от 
черни и цветни метали. Това заяви екоминистърът Станислав Анастасов, докато продължава 
извънредна среща между представители на протестиращите, парламентарно представените 
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партии и ръководството на ведомството, цитиран от Дарик радио. 
 
От началото на седмицата официално влезе в сила забраната за предаване на отпадъци от 
физически лица срещу заплащане на лицензираните площадки за скрап. Това обаче предизвика 
силно недоволство от страна на фирмите, изкупуващи скрап, и те излязоха на протест. 
 
Екологичното ведомство ще предложи на парламента промяна на Закона за управление на 
отпадъците, съобщи от своя страна и заместник-министърът на екологичното ведомство Чавдар 
Георгиев, цитиран от БНР. 
 
По думите му, МОСВ отчита фактическата невъзможност за изпълнение на действащия закон и 
подкрепя внесения законопроект в Народното събрание. Това е официалното становище. 
"Отчитаме, че това е и в интерес и на общините, и на бизнеса, тъй като наистина се налага да се 
даде допълнителен срок за влизане в сила на действащите в момента норми. Наистина има 
препятстващи обстоятелства, обективни, по отношение дейността на бизнеса. Ние сме затова и 
апелираме към всички парламентарни групи да се приеме новият кратък закон за изменение и 
допълнение на закон за управление на отпадъците, с който ще се даде едно допълнително 
отлагане на действието на задълженията за забрана за изкупуване на отпадъци от физически лица 
до края на 2015-а година," поясни Георгиев. 
 
Целта на разговорите във ведомството този вторник беше да се намери изход от ситуацията и 
евентуално да се промени новия закон. Това се случва след като представители на рециклиращия 
бранш протестираха още в понеделник като блокираха българо-турската граница. Така 10-
километрова опашка от леки и товарни автомобили се образува на пункта Капитан Андреево, а 
фирмите, изкупуващи скрап повториха протеста си и във вторник сутринта. 
 
Министърът на екологията е обяснил пред журналисти, че ведомството е съдействало за среща 
между парламентарно представените партии и бранша, където се очаква да бъде взето решение 
за нови поправки в закона. 
 
Ако исканията на недоволните не бъдат удовлетворени, те заплашват с постоянна блокада на 
всички гранично-контролно пропускателни пунктове в страната. 

От Дневник 

 

21/07 Евгения Ташева от "За Земята": От общините зависи 
количеството депонирани отпадъци да се намали с до 80% 

В началото на седмицата влезе в сила забраната за предаване на отпадъци от физически 
лица срещу заплащане на лицензираните площадки за скрап. Тя предизвика силно недоволство 
сред работещи в предприятията, изкупуващи скрап, и те излязоха на протест. 
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Министерството на околната среда и водите подкрепи искането им да бъде удължен с година 
срокът за влизане в сила на нормативната уредба за изкупуване на отпадъци от черни и 
цветни метали. Потърсихме за коментар Евгения Ташева – експерт по ползотворно усвояване 
на отпадъците, координатор на проекта "Нулеви отпадъци" в природозащитната 
организация "За Земята" - член на Friends of the Earth Europe. Евгения Ташева коментира и 
проблема с такса смет. 
 
Как оценявате поправката в закона за отпадъците, която влезе в сила и ограничи от този 
понеделник  физическите лица да предават скрап? 
– Поправката е опит да се смекчи един сложен и многостранен проблем – битовата престъпност. 
Но налагането на ограничения върху всички физически лица, които предават скрап е: 
1) дискриминационно, защото предполага по подразбиране, че всички физически лица, които 
предават скрап срещу заплащане, са се сдобили с него по престъпен начин 
2) неефективно, защото се опитва да реши един социално-икономически проблем чрез 
забранителен режим. Всъщност е необходимо да се предприемат дългосрочни целенасочени 
политики, които да подпомагат създаване на заетост и подобряване на условията на живот за 
хората, които към момента се прехранват чрез предаване на вторични суровини срещу 
заплащане. 
 
Защо се стигна дотам компаниите, изкупуващи скрап, да блокират граничен пункт? 
– Очевидно е, че рециклиращите предприятия смятат тези ограничения за сериозна заплаха за 
своя бизнес. Когато срещи и становища не са достатъчни, добре позната практика по цял свят 
(особено за браншови групи) е използването на всички налични средства за оказване на натиск 
върху политиците: както фермерите излизат с тракторите и колоездачите - с колелетата. 
 
Как може по друг начин да се разреши проблемът с краденето на метали, който явно е основна 
причина за подобна нормативна поправка? 
– Важно е да се изследват корените на проблема - какви хора и по какви причини извършват тези 
кражби. Предотвратяването на престъпността не може да стане магически чрез законова забрана. 
Трябва да се решават дългосрочни проблеми като бедност, безработица, социално изключване, 
трябва да се променят и навиците ни към отпадъците – неща, за които не са достатъчни само 4 
години, колкото е времевият хоризонт на много политици. 
 
Как може да се разреши трудната ситуацията в момента? Отлагането на поправката с година 
може ли да реши проблема? 
– Бързото решение – отлагане на поправката – вече е на път да бъде взето. Но това все пак е 
временно решение, а проблемът отново ще трябва да бъде поставен след няколко месеца. 
 
Законът за управление на отпадъците и някои подзаконови наредби съдържат още много 
текстове, свързани с организацията на разделното събиране и предаването на вторични суровини, 
които не улесняват навлизането на работеща рамка за управление на отпадъците. 
Принципно трябва да се преосмисли подходът с безвъзмездното предаване на вторични 
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суровини. Това е пълната противоположност на подхода, на който са свикнали над 62% от 
гражданите на България, които помнят пунктовете за предаване на вторични суровини от 
годините преди 1989 г. Българинът знае, че 'боклуците' всъщост имат пазарна стойност, но няма 
желание да ги разделя, ако не получава нещо в замяна. Затова е толкова важно такса "Битови 
отпадъци" да отразява действителното количество изхвърлени отпадъци, при което разделно 
събраните за рециклиране не се таксуват. Така, в замяна на своите вторични суровини човек 
получава намаляване на такса "смет". 
 
Могат ли да се мотивират бизнесът и хората да работят заедно и градивно за оползтворяване на 
отпадъците? 
– Няколкостотин хиляди частни лица и рециклиращата промишленост и сега работят заедно. 
Проблемът е, че според данните на рециклаторите 600 хиляди души - по-малко от 10% от 
българското население - в момента допринасят редовно за оползотворяването на стойността, 
скрита в отпадъците. Задачата сега е как да се включат и останалите 6 милиона жители в това 
начинание. 
 
Такса "битови отпадъци", която зависи от количеството смесени (неразделени) изхвърлени 
отпадъци, е много важно начало. Но има нужда и от непрекъснати информационни кампании и 
социален маркетинг, за да знае всеки какво се прави с отпадъците в неговото населено място и 
защо плаща такса "смет". Например сега повечето хора не знаят подробностите около различните 
цветове контейнери, кое се рециклира, кое - не, къде отиват всички отпадъци и т.н. Тази липса на 
най-основна информация за "съдбата" на боклука предразполага към обществено недоверие към 
цялостната уредба на управлението на отпадъците и отговорните институции. 
 
Закъсняло ли е въвеждането на новото изчисление на такса смет на база количество?  
– Доста време отне на България да се задейства в тази посока. Това все пак е положително 
развитие, но сроковете отново са прекалено къси. Такава качествена промяна изисква повече 
време за внедряване. Общините трябва да преосмислят своите регистри с данни за населението, 
жилищата, нежилищните обекти и отпадъците, както и цялостната логистика и финансови аспекти 
на сметосъбирането и сметоизвозването. 
 
Може ли да се избегне негативната реакция срещу тази промяна? 
– Важно е и всички местни данъкоплатци да разбират предстоящите промени и да са наясно с 
това при какви условия могат да намалят сумата, която плащат. Вероятно и в този случай отново 
ще става въпрос за отлагане. 
Бизнесът натиска за такса на база количество вече от години - Българска стопанска камара, 
например. Към момента тарифата, по която се таксуват фирмите е в пъти по-голяма от тази за 
домакинствата. В някои общини това положение е особено неравнопоставено – там, където 
доминират едно или повече предприятия с много имоти, които реално генерират минимален дял 
от общите битови отпадъци в общината, но поради имотите плащат по-голямата част от разходите 
за управление на отпадъците. Предприятие с няколкостотин работника плаща примерно 1 милион 
лева годишно, а няколкото хиляди жители плащат 50 хил. лева годишно общо. 
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Така че в общините, където има превес приносът на фирмите за покриване на разходите за 
управление на отпадъците, определено се очаква недобър прием на новата такса, защото 
изведнъж едни и същи разходи ще бъдат преразпределени между данъкоплатците (физически и 
юридически лица) по равностоен начин, такса смет ще се покачи за домакинствата. 
 
Крайно време е общините да започнат да мислят как да смалят общите разходи за управление на 
отпадъците. 
 
Как трябва да стане това?  
– Общините трябва да предприемат мерки да намалят общото количество битови отпадъци, с 
които трябва да се справят чрез: 
- предотвратяване ( за пример: чрез регулация на рекламните брошури по пощенските кутии, 
насърчаване на млади родители да използват многократни пелени  и много други), насърчаване 
на поправката и повторна употреба на мебели, уреди и други вещи от бита, работещо разделно 
събиране на  рециклируемите отпадъци и на биоотпадъците, които подлежат на компостиране 
или разграждане за получаване на биогаз, топлина и ток. 
 
Когато общините прилагат добре обмислен и цялостен подход с цел намаляване на отпадъците за 
сметище, те могат да намалят количеството депонирани отпадъци с до 80%. Това ще доведе до 
драстично намаляване на разходите за управление на отпадъците, най-малкото поради по-
малките количества, за които трябва да се плащат т.нар."отчисления" - еко-такса, прилагана върху 
всеки тон отпадъци, депонирани на сметище, която расте прогресивно всяка година. 
 
Общините биха могли да реализират и приходи от събраните вторични суровини, произведен 
компост, биогаз, ток и топлина, както и от събраните, поправени и препродадени за повторна 
употреба мебели и други вещи, включително строителни материали. 

От Босилена Мелтева 

 

21/07 Къща от 20 000 четки за зъби, 2 тона дънков плат и 4000 
кутии от DVD 

20 хиляди четки за зъби, 2 тона дънков плат, 4 хиляди кутии от DVD, 2000 дискети, стари килими за 
покриване на фасадата и още много отпадъци. С тези материали в британския град Брайтън беше 
вдигната цяла къща. 
 
Проектът е на преподавателя от Университета на Брайтън проф. Дънкан Бейкър-Браун и 253 от 
неговите студенти, а къщата беше вдигната в двора на учебното заведение. Изграждането на 
къщата отнема 15 месеца, като три от тях са посветени на изготвянето на дизайна, а останалите 12 
преминават в строителни работи. 
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Използването на отпадъци пести пари и намалява вредното влияние върху планетата. Отпадъци 
всъщност няма, защото всеки материал би могъл да се използва повторно, смята Бейкър-Браун. 
 
Екипът от университета уточнява, че около 90% от материали, с които къщата е построена, са 
отпадъци от бита. Скелето и подът на къщата са от рециклирана дървесина, а изолацията по 
стените е от стари видеокасети. Около 500 вътрешни гуми от мотоциклети са използвани за 
уплътненията на прозорците и за звукоизолация. А напукан шперплат се е превърнал в подова 
настилка, греди и колони. Подът е от компресирани материали като варовик и глина. 
 
В къщата все пак са вложени и нови материали като тройните стъклопакети, дишащата фасадна 
мембрана и капандурите. Нови са също така електрическата инсталацията и ВиК системата. 

От Дневник 

 

23/07 Правителството отложи приемането на по-скъпата такса 
смет 

Правителството отложи приемането на новата методика за изчисление на такса смет, която щеше 
да повиши цената на местната услуга в пъти за повечето домакинства. Причината е липсата на 
консенсус с Националното сдружение на общините, съобщи на пресконференция вицепремиерът 
Даниела Бобева след редовното заседание на Министерския съвет. 
В момента такса смет се изчислява на базата на данъчната оценка на имота, а държавата предлага 
три други варианта - на реално изхвърлено количество отпадък, като граждани и фирми си 
купуват торбички; на базата на изразходвана вода, ток или топлоенергия или като комбинация от 
предходните две методики. Независимо кой метод избере дадена община, със сигурност тежестта 
на таксата ще се прехвърли от бизнеса към гражданите, защото по принцип те използват повече 
вода и ток и общият обем изхвърлен от тях отпадък е повече от този на фирмите. 
В крайна сметка с предложението на държавата тежестта на местния налог ще се пренесе от част 
от фирмите към гражданите. 
В края на миналата година мнозинството в парламента вече промени закона и заложи срок за 
приемането на нова методика средата на 2014 г. Тя трябва да влезе в сила от 1 януари 2015 г. 
Едва в края на май обаче със заповед на премиера беше сформирана експертна група от 12 
членове, която да напише новите правила за такса смет. Групата обаче така и не достигна до 
консенсус и всъщност финансовият министър Петър Чобанов внесе доклад с трите варианта, които 
повтаряха исканията на бизнес организации. 
Националното сдружение на общините, Столичната община и повечето местни управи няколко 
пъти излязоха с позиции против бързото приемане на поправки, които могат да доведат до 
сериозен проблем с почистването на градове. Те посочват още, че има нужда от нова методика за 
по-справедливо изчисление на таксата, но след постигането на консенсус.  

От Георги Марчев 


