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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №10 
2014 

01/10 България и още пет страни ще "намаляват нивото на 
амбиция" на ЕС за спад в замърсяването на въздуха 

Министърът на околната среда Светлана Жекова и колегите й от Чехия, Полша, Унгария, Словакия 
и Румъния определят като "прекалено амбициозно" предложеното равнище на намаление на 
нивата на определени замърсители в законодателния пакет в областта на чистотата на 
атмосферния въздух на Европейския съюз. В тази връзка те са се споразумели да работят за 
"намаляване на нивото на амбиция", приемане само на индикативни цели (за намаляване на 
нивата на замърсителите) за 2030 г. или създаване на еднакво приложим за всички държави 
членки корекционен механизъм, информират от пресцентъра на ековедомството в сряда. 
 
В същото време четири от петте европейски града с най-замърсен въздух в ЕС през 2011 г. са 
български, сочат данните и на последното проучване на Европейската агенция за околна среда 
(ЕАОС). 
 
Шестте министри излизат с общи позиции по предложението на Европейската комисия за новата 
Рамка за политиките на Европейския съюз по климат и енергетиката до 2030 г. по време на среща 
на страните от Вишеградската четворка и Румъния по темите за изменението на климата, 
качеството на въздуха и управлението на отпадъците 
 
Шестте държави са се обединили също и около идеята за удължаване на срока за постигане 
целите за рециклиране на различни видове отпадъци, както и целите за намаляване на 
количествата на депониране на битовите отпадъци. "Необходимо е определянето на по-
реалистични цели, в съответствие със спецификите и различните нива на стартова позиция за 
управлението на отпадъците в отделните държави-членки," смятат министрите. 
 
Окончателното споразумение по политическата рамка за бъдещата политика на ЕС по климат и 
енергетика до 2030 г. зависи от справедливото разпределение на тежестта между държавите 
членки и механизмите за солидарност в секторите от икономиката в Европейската схема за 
търговия с емисии и секторите извън нея, казват министрите в общото си изявление след срещата 
в Братислава. Неделима част от бъдещото споразумение трябва да бъдат предвидими, устойчиви 
и ефективни правила за защита на индустрията в ЕС, както и компенсаторен механизъм за 
държавите членки с нисък брутен вътрешен продукт, който да послужи за модернизация на 
техните енергийни системи и за въвеждане на иновации в индустрията, смятат те. 

От Дневник 
 



2 
 

07/10 Валентин Турн, режисьор на "Вкусът на боклука": Темата 
за разхищението на храната ме върна към корените ми 

Валентин Турн нарича практиката да се изхвърля годна храна скандал. Ядосва се толкова 
много на огромните количества храна, които се изхвърлят, и на отношението към храната 
като боклук, че прави документален филм за това. Осъзнава, че с тази тема се връща към 
корените си. Турн е режисьорът на немския филм "Вкусът на боклука" (2010 г.) – носител на 
над десет награди от фестивали в Германия, Унгария, Чехия, Китай, Румъния, Словакия, Белгия. 
 
Документалната лента "Вкусът на боклука" е една от общо осем силни продукции, които 
може да видите по време на "Горичка филм фест". Фестивалът започва този четвъртък (9 
октомври 2014 г.) и ще продължи до следващата сряда (15 октомври 2014 г.). Основните теми 
на внимателно подбраните ленти са универсално значими – водата, екоземеделието, 
ядреното замърсяване, неконтролируемото топене на ледниците и правилното отношение 
към храната. 
 
"Дневник" публикува кратко интервю с режисьора на "Вкусът на боклука", специално 
предоставено от организаторите на "Горичка филм фест". 
 
Бихте ли се представили в пет ключови думи? 
– Балканите, Slow Food, смеещ се, мечтаещ, разследващ. 
 
Как попаднахте на темата за храната като боклук и защо решихте, че това е история, която 
искате да разкажете? 
– Бях изумен от самия себе си и по-точно от това колко се ядосах, когато открих колко много 
хранителни продукти – напълно годни за ядене, се изхвърлят в контейнерите на супермаркета. 
Заснех всичко това и отново бях изумен колко емоционално реагира публиката. Така реших да 
направя по-дълъг филм, книга и кампания за скандала, свързан с изхвърлянето на храна. Открих, 
че се връщам към корените си с тази тема. 
 
Кой беше най-вдъхновяващият герой, когото срещнахте във "Вкусът на боклука"?  
– Моята героиня е Вероник, която работи на пазара на едро в Париж. Тя е родом от Камерун и 
често стига до конфликти с шефовете си, които държат тя да изхвърля храна, която според нея е 
все още годна за консумация. 
 
Вероник кара нас, западняците, да се огледаме като в огледало. Това направиха и братовчедите 
ми, които емигрираха през 90-те години от Сърбия и ме питаха неща от сорта: "Как е възможно да 
има домати през януари месец в супермаркета?" Израснал съм в Германия и никога дотогава не 
се бях замислял за този безумен факт. 

Кой беше най-важният урок, който научихте по време на работата по филма? 
– Това, че голяма част от реколтата се изхвърля още на полето или във фермите - например това се 
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случва с почти половината от картофите. 
 
Какво трябва да направим в настоящия момент, за да оцелеем на тази планета? 
– Трябва да намерим начин да произвеждаме и доставяме храната си по устойчив начин. 
 
Не смятам, че световната търговия и индустрия на семена, торове и пестициди помага в тази 
посока. По-скоро мисля, че местното и регионалното производство във всяка отделна страна 
трябва да бъдат подкрепяни и засилени. Това означава и по-малко разхищение. 
 
Какъв е следващият ви филм? 
– Засяга точно въпроса, който поставихте по-горе: как ще изхраним 10 милиарда души, които ще 
живеят на тази планета към 2050 г. Филмът ще се казва "10 000 000 000" и ще тръгне по кината в 
началото на 2015 г. 

След филма "Вкусът на боклука", който ще се прожектира следващия вторник (14.10.2014 г. 
от 18.30 ч.), Теодора Бакърджиева и Цанка Миланова от Българска хранителна банка ще 
разкажат за успехите на банката през последните години, работата с държавата и 
подкрепата на доброволците. 
 
Пълната програма на "Горичка филм фест" може да разгледате тук. Прожекциите на всички 
филми ще са в кино "Одеон", а цената на билетите е 5 лв. 

От Дневник 

 

08/10 Глобалните екологични проблеми отиват на кино 

"Горичка филм фест" започва на 9 октомври и предлага селекция от филми за 
актуални наболели проблеми 

Във времена, когато екологията рядко присъства в политически разговори, президентът на 
Малдивите Мохамед Нашийд обявява, че страната му ще се превърне във въглеродно независима 
и свиква първото подводно заседание. Историята от 2009 г. е детайлно разказана и изследвана в 
документалния филм "Президентът на острова", който ще бъде част от филмовия фестивал на 
зелената платформа "Горичка". Той ще бъде прожектиран утре (9 октомври) от 18:30 ч. в кино 
"Одеон" и ще даде началото на "Горичка филм фест", който ще продължи до 15 октомври. Всички 
заглавия в него повдигат важни въпроси около глобалните проблеми и екологични 
предизвикателства. 
 
"Президентът на острова" е режисиран от Джон Шенк и попада в селекцията на фестивала в 
Торонто, където печели награда на публиката за документална продукция. По време на появата си 
реакциите на кинокритиката са почти изцяло позитивни. Ревютата често отбелязват 
съпричастността, която се проявява от зрителите към Мохамед Нашийд, роден в семейство от 
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средната класа през 1967 г., завършил в Ливърпул, арестуван, осъден и брутално измъчван за 
статия, в която критикува правителството на Малдивите в края на 80-те. По-късно става един от 
основателите на Демократическата партия в страната и печели първите демократични 
президентските избори в страната през 2008 г. В рамките на управлението си той също така 
основава Форум на климатично уязвимите – организация на държави, засегнати прекомерно от 
климатичните изменения. 
 
"Да спечелиш демократични избори в страна със 100 % мюсюлманско население е нещо много 
нетипично. С встъпването си в управление той веднага започна да говори всички тези 
впечатляващи и много провокативни твърдения за екологията. Веднага реших да прочета повече 
за него и живота му", обяснява интереса си към темата Джон Шенк в интервю за Indie Wire, в 
което разкрива, че е изключително трудно да се намери финансиране за "още един" филм по 
темата за климатичните промени. 

Програмата на "Горичка филм фест" продължава с "В преследване на леда" (10 октомври), 
акцентиращ върху ерозията на ледовете, френско-белгийския "Миниатюрно: Долината на 
изгубените мравки" (11 октомври), "Без отпечатък" (12 октомври), който разказва за намерението 
на блогъра и активист Колин Бевън да живее една година без да оставя каквито и да било 
отпадъци след себе си. "Вкусен град: Отлеждай революцията" (12 октомври) ще ви разкаже за 
движението Local Good Food, което приканва към отлеждане на собствена храна, за да могат все 
повече хора в САЩ да бъдат пасивни консуматори и активни производители, а германският черно-
бял "Метаморфози" (13 октомври) ще се опита да отговори на въпроса какво би те накарало да 
останеш в град, преживял третия по големина ядрен инцидент в историята. 

Награденият над десети пъти от различни международни фестивали "Вкусът на боклука" ще 
обърне внимание към разхищението на храна. "Бях изумен от самия себе си и по-точно от това 
колко се ядосах, когато открих колко много хранителни продукти – напълно годни за ядене, се 
изхвърлят в контейнерите на супермаркета", заяви пред "Дневник" Валентин Турн, режисьор на 
продукцията. "Моята героиня е Вероник, която работи на пазара на едро в Париж. Тя е родом от 
Камерун и често стига до конфликти с шефовете си, които държат тя да изхвърля храна, която 
според нея е все още годна за консумация. Вероник кара нас, западняците, да се огледаме като в 
огледало. Това направиха и братовчедите ми, които емигрираха през 90-те години от Сърбия и ме 
питаха неща от сорта: "Как е възможно да има домати през януари месец в супермаркета?" 
Израснал съм в Германия и никога дотогава не се бях замислял за този безумен факт." 
 
Той ще бъде на голям екран в "Одеон" на 14 октомври, а програмата ще завърши с "Воден знак" - 
канадски документален филм за използването на водата с основен контекст историята и 
традициите на реките Ганг и Колорадо. 
 
Всички прожекции са с начален час 18:30 ч. Те ще бъдат последвани от дискусии, а повече за 
тяхната насока може да прочетете на сайта на "Горичка". 

Светослав Тодоров 



5 
 

09/10 Учен предлага метод за изсмукването на въгледорния 
диоксид от атмосферата 

Физикът Питър Айзенбергер от Университета в щата Колумбия твърди, че е разработил нов метод, 
който може да реши проблема със замърсяването на атмосферата. Той казва, че е създал машина, 
която практически може да изсмуква въглеродния диоксид от въздуха, да го превръща в гориво и 
да го съхранява, съобщава онлайн изданието Technology Review. 
Той работи по проекта още от 2009 г., като постоянно среща сериозен скептицизъм у колегите си. 
Въпреки многобройните си опити да намери хора, които да му помогнат, такива почти няма. 
Упоритостта му обаче дава резултат и накрая успява да събере екип и днес вече има създадена 
компания с 24 млн. долара финансиране, построена работеща демонстрационна машина и 
интерес от клиенти. 
Компанията му се казва Global Thermostat и има за цел не само да реализира доходоносен бизнес, 
но и да изиграе ролята на спасител на атмосферата. Според Айзенбергер, ако на различни точки 
по света се поставят подобни машини, те ще могат да се справят с 54% от емисиите на въглероден 
диоксид, които се генерират от автомобили, ферми и домове. Това ще доведе и до постепенно 
понижаване на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата в дългосрочен план. 
Първо обаче трябва да се реши проблемът с практичността на тези машини. Те използват амини 
подобни на тези, които вече се използват за улавянето на концентиран въглероден диоксид, който 
се отделя от електроцентрали на твърди горива. Чрез определени модификации амините могат да 
се използват за "улавяне" на диоксида директно от въздуха, при това с намалени разходи, тъй 
като е намерил и начин да рециклира амините. 
Въпреки намаляването на разходите тази технология остава доста скъпа. Според Global Thermostat 
цената й може да се намали, като уловеният въглероден диоксид се съхранява и продава като 
гориво. Цената му е около 100 долара на тон. Освен това той намира приложения и в газираните 
напитки, парници и др. Според Айзенбергер неговата машина би могла да изсмуква 1 тон диоксид 
за много по-ниска цена, между 15 и 50 долара, като разликата ще компенсира цената на 
технологията в момента. 
 
Пазарът определено съществува. Според очакванията на компанията Algae Systems, която създава 
биогорива, необходимостта от въглероден диоксид за инжектирането му в изчерпани нефтени 
находища ще достигне до 3 млрд. тона годишно до 2021 г. Участие само в този сегмент ще може 
да помогне за намаляване на цената на технологията. 
 
Айзенбергер има и още по-амбициозни планове. Той работи и по други методи за намаляване на 
вредните емисии в атмосферата. Освен това има идеята да оправдае името на компанията си, 
като един ден създаде "глобален термостат", който да контролира средната температура на 
атмосферата на Земята. 

От Дневник 

 



6 
 

14/10 Край АЕЦ "Фукушима" беше измерена най-високата 
радиация от инцидента насам 

Най-високото ниво на радиация в района на АЕЦ "Фукушима-1" след аварията през пролетта на 
2011 г. е регистрирано във взета на 13 октомври проба от почвените води в техническия кладенец 
край Първи и Втори реактор на атомната електроцентрала, съобщи днес компанията оператор 
ТЕПКО, цитирана от ТАСС. 
 
Съдържанието на цезиеви изотопи в един литър от тази вода е достигало 251 000 бекерела. 
Разрешената в Япония максимална концентрация от тях във вода, изливана в океана, е 30 
бекерела, посочва агенцията. 
 
Експерти на компанията обясняват повишената радиация с влияние на току-що преминалия над 
архипелага тайфун Вонфон, в резултат на който проливни дъждове напълниха почвените води със 
заразени частици. Сега специалисти от централата спешно изпомпват почвените води, за да не 
изтекат в океана. 

От Дневник 

 

16/10 2 т опасни отпадъци от бита събрани за 2014-а 

Почти 2 тона е събраното количество опасни отпадъци от бита в София от началото на 2014 г. до 
месец септември включително. 

Това каза в интервю за БТА Ралица Ангелова - заместник-изпълнителен директор на дружеството 
"БалБок Инженеринг", което съвместно със Столична община организира системата за разделно 
събиране на опасни отпадъци на територията на София. 
 
Опасните отпадъци от домакинствата, които третира системата, са бои, лакове, лепила, живак и 
живакосъдържащи термометри, стари лекарства, замърсени опаковки, препарати за борба с 
вредители, различни почистващи средства, битова и строителна химия. 
 
Очаква се до края на годината да бъдат организирани още три мобилни събирателни пункта в 
София. Компанията продължава да събира и чрез предварителна заявка на адрес, която се подава 
на телефон 0700 11 750 и е безплатна за гражданите. 
 
4,5 т опасни отпадъци от бита за 3 г. 
 
Над четири тона и половина опасни отпадъци от бита са събрани и третирани за периода от 
стартиране на системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична 
община от началото на 2012 г. до момента. 
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Хората от София ежедневно звънят на телефона, за да дават заявки и да се информират за датите 
и разположението на събирателните пунктове, отбеляза Ангелова. Съотношението между 
предаващите на адрес със заявка и тези, които отиват до организираните пунктове е 30 към 70. 
 
Най-често гражданите предават стари лекарства, живак и живакосъдържащи отпадъци, каквито са 
термометри, апарати за кръвно налягане и живачни ампули. Около една трета от събраните 
количества опасни отпадъци са остатъци от ремонтни дейности като бои, лакове, лепила и 
разредители. На второ място са старите лекарства, коментира Ангелова.  
 
По думите й се наблюдава увеличение на предаваните остатъци от препарати от битовата и 
строителната химия. Дейностите по третиране на събраните опасни отпадъци се осъществяват на 
площадки на компанията, като се ползват и услугите на специализирани съоръжения в чужбина.  
 
Твърд процент хора със "зелено" мислене 
 
Сред гражданите на София вече има твърд процент на хора със "зелено" мислене, които знаят, 
търсят информация и имат съзнание за това, което правим в ежедневието си и какво оставяме 
след нас, коментира Ангелова.  
 
Нашите усилия са насочени към това да увеличим процента на информираните, да им дадем 
основните знания и те да достигнат до тях, добави тя.  
 
За целта е разработена информационна листовка, която определя опасните отпадъци от бита. Тя 
се разпространява при разполагането на всеки месечен мобилен пункт в София. 
 
Електронен вариант може да се изтегли от сайтовете на компанията и Столична община, заедно с 
графика на събирателните пунктове за годината.  
 
От "БалБок Инженеринг" организират мобилни събирателни пунктове и извън столицата, като тази 
година са организирани вече в Пловдив и Шумен. През октомври предстоят още две тридневни 
есенни кампании - от 20 до 22 октомври - в Сливен и от 23 до 25 октомври - в Пловдив.  
 
Общини от цяла България проявяват интерес, ще има възможност да се организират кампании за 
събиране на опасни отпадъци от домакинствата и на други места, каза Ангелова. 
 
Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на 17 
октомври, в столичните райони "Надежда" и "Връбница".  
 
От 8.30 до 11.30 часа пунктът ще бъде на ул. "Кирил Дрангов" 55, пред районна администрация 
"Надежда" и от 12.30 до 15.30 часа - на бул. "Хан Кубрат" до бл. 328, пред районна администрация 
"Връбница".  

Румяна Зашева, БТА 
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16/10 Научи ли се българинът как и къде да изхвърля боклука 
си? 

Почти два тона е събраното количество опасни отпадъци от бита в София от началото на 
2014 г. до месец септември  

Няма спор, че един от най-големите проблеми, който стои пред обществото ни като цяло, е този с 
боклука. Макар че уж всички сме "за" да живеем в свят без боклуци, на практика се получава, че 
доста често хората изхвърлят без притеснение каквото им падне и откъдето им падне. 

Не един или два са случаите когато найлонови торбички, пълни със смет прехвърчат късно вечер 
от нечий балкон, или пък на някое място сред природата да намерим какви ли не боклуци. 

И макар че трудно може да се каже, че има боклуци, за които е по-малко приемливо да не са в 
кофите, то проблемът става сериозен, ако материалите са опасни и въпреки това не са изхвърлени 
на правилните места. 

Та научи ли се българинът как и къде да изхвърля боклука си? Оказва се, че почти два тона е 
събраното количество опасни отпадъци от бита в София от началото на 2014 г. до месец 
септември включително. Това стана ясно от думите на Ралица Ангелова - заместник изпълнителен 
директор на дружеството, което съвместно със Столичната община организира системата за 
разделно събиране на опасни отпадъци на територията на София. 

Опасните отпадъци от домакинствата, които третира системата, са бои, лакове, лепила, живак и 
живакосъдържащи термометри, стари лекарства, замърсени опаковки, препарати за борба с 
вредители, различни почистващи средства, битова и строителна химия. Очаква се до края на 
годината да бъдат организирани още три мобилни събирателни пункта в София. 

Компанията продължава да събира и чрез предварителна заявка на адрес, която се подава на 
телефон 0700 11 750 и е безплатна за гражданите. Над четири тона и половина опасни отпадъци 
от бита са събрани и третирани за периода от стартиране на системата за разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата в Столична община от началото на 2012 г. до момента. "Хората 
от София ежедневно звънят на телефона, за да дават заявки и да се информират за датите и 
разположението на събирателните пунктове", отбеляза Ангелова. 

Съотношението между предаващите на адрес със заявка и тези, които отиват до организираните 
пунктове е 30 към 70. "Най-често гражданите предават стари лекарства, живак и 
живакосъдържащи отпадъци, каквито са термометри, апарати за кръвно налягане и живачни 
ампули. Около една трета от събраните количества опасни отпадъци са остатъци от ремонтни 
дейности като бои, лакове, лепила и разредители. На второ място са старите лекарства", 
коментира Ангелова. 

По думите ѝ се наблюдава увеличение на предаваните остатъци от препарати от битовата и 
строителната химия. Дейностите по третиране на събраните опасни отпадъци се осъществяват на 
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площадки на компанията, като се ползват и услугите на специализирани съоръжения в чужбина. 
"Сред гражданите на София вече има твърд процент на хора със "зелено" мислене, които знаят, 
търсят информация и имат съзнание за това, което правим в ежедневието си и какво оставяме 
след нас", коментира Ангелова. 

За да се информират повече хора е разработена информационна листовка, която определя 
опасните отпадъци от бита. Тя се разпространява при разполагането на всеки месечен мобилен 
пункт в София, а има и електронен вариант, който съдържа и графика на събирателните пунктове 
за годината. 

Организират се и мобилни събирателни пунктове и извън столицата, като тази година са 
организирани вече в Пловдив и Шумен. През октомври предстоят още две тридневни есенни 
кампании - от 20 до 22 октомври - в Сливен и от 23 до 25 октомври - в Пловдив. Общини от цяла 
България проявяват интерес, ще има възможност да се организират кампании за събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата и на други места, допълва БТА. 

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен утре - 17 
октомври, в столичните райони "Надежда" и "Връбница". От 8:30 до 11:30 часа пунктът ще бъде на 
ул. "Кирил Дрангов" 55, пред районна администрация "Надежда" и от 12:30 до 15:30 часа - на бул. 
"Хан Кубрат" до бл. 328, пред районна администрация "Връбница". 

по статията работи: Цанка Донкова inews 

 

20/10 На референдум Каспичан отхвърли проект за изграждане 
на инсинератор 

На референдум, проведен в неделя, жителите на Каспичан се обявиха срещу проект за 
изграждане на инсинератор в града, съобщи Би Ти Ви. Резултатите от допитването показват, че в 
него са участвали повече от половината от имащите право на глас, и то легитимно. 
 
От далите мнението си 97.93% са отговорили с "да" на въпроса "Да се забрани ли изграждането и 
експлоатацията на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град Каспичан?". Само 
22-ма са отбелязали отговор "не". 
 
До референдума се стигна, след като инвеститор предвиждаше да изгради инсинератор в 
покрайнините на града, в близост до жилищни сгради. Хората се притесниха от замърсяване и 
зарази. 
 
По процедура резултатът от референдума трябва да бъде публично оповестен от общинския 
съвет, а решението от допитването влиза в сила веднага.   /От Дневник/ 
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28/10 Доклад на ЕК: Емисиите парникови газове в ЕС са 
спаднали с почти 2% през 2013 г. 

В периода между 2012 г. и 2013 г. емисиите парникови газове на Европейския съюз са спаднали с 
почти 2% (1,8%), което се доближава и до поставената цел на съюза до 2020 г. Този спад на 
емисиите през 2013 г. спрямо 2012 г. означава, че емисиите на ЕС са намалели общо с около 19 % 
спрямо равнищата през 1990 г. 
 
Това показват резултатите от нов анализ на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), 
публикуван във вторник (28 октомври 2014 г.) и подготвен за Европейската комисия. Данните от 
т.нар. Годишен доклад за напредъка в политиката за ограничаване на човешкото въздействие 
върху климата на планетата, сочат, че Брюксел е на път да постигне и другите две цели, свързани с 
възобновяемата енергия и енергийната ефективност до 2020 г.. 
 
ЕС е в състояние да намали до 2020 г. емисиите парникови газове с минимум 21% от нивата от 
1990 г. и така дори ще надмине поставената цел от 20%, показва докладът, като се позовава на 
прогнозите на държавите членки. 
 
С 14% от крайното потребление на енергия, произведени от възобновяеми източници през 2012 г., 
съюзът ще успее да достигне и планираните 20% възобновяема енергия до 2020 г. Подобна е 
тенденцията, що се касае до потреблението на енергия, което намалява по-бързо, отколкото е 
необходимо, за да се отговори на целта за енергийна ефективност до 2020 г. 
 
В доклада за пръв път се предоставят данни за използването на фискалните приходи от тръжната 
продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии. През 2013 г. този нов 
източник на приходи за страните членки е възлизал на 3,6 млрд. евро. Около 3 млрд. евро от тази 
сума ще бъдат използвани за проекти, свързани с климата и енергетиката, посочват от 
пресцентъра на представителството на ЕК у нас и допълват, че с тези приходи се допълват 
средствата от програмата на ЕС, от която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39 мащабни 
демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа. 
 
Ситуацията в отделните държави членки е по-разнородна в сравнение с цялостната картина на 
ниво ЕС. Девет страни напредват с добро темпо за реализирането на трите свързани 
политическите цели - намаляване на емисиите парникови газове, възобновяема енергия и 
енергийна ефективност. Няма държава-членка, която да изостава в това отношение, констатират 
експертите от ЕАОС. 
 
В същото време три държави рискуват да не постигнат индивидуално зададените си цели за 2013 
г. по решението за споделяне на усилията (Германия, Люксембург, Полша), а прогнозите за 
емисии на парникови газове за шест държави членки сочат, че те няма да постигнат своите цели 
за 2020 г. чрез вътрешни политики и мерки. Това са Австрия, Белгия, Финландия, Ирландия, 
Люксембург и Испания. Прогнозите на държавите членки показват малко или никакви съкращения 
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на вредните емисии в секторите транспорт и селското стопанство. 
 
 "Постигнатото по отношение на целите в областта на климата за 2020 г. показва, че Европа е 
готова да действа по-активно. И което е още по-добре, то показва, че ЕС реализира значителни 
намаления на емисиите. Значи политиките работят. Така миналата седмица лидерите на ЕС 
решиха да си поставят още по-амбициозна цел за намаление с поне 40% до 2030 г. Това ще 
изисква значителни инвестиции. Затова е окуражаващо, че страните членки са решили да 
използват по-голямата част от своите настоящи приходи от СТЕ на ЕС за инвестиции в областта на 
климата и енергетиката и да продължат прехода към нисковъглеродна икономика", каза 
Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор. 
 
Миналата седмица, европейските държавни глави се договориха за новите цели за 2030 г., за 
намаляване на емисиите парникови газове с поне 40% спрямо нивата от 1990 г., за увеличаване на 
възобновяемата енергия най-малко с 27% от крайното потребление на енергия и минимум 
намаление с 27% на консумация на енергия. 
 
Настоящите прогнози за 2030 г. показват, че са необходими още усилия на национално и 
европейско равнище, за да постигне ЕС новите си цели за 2030 г. 

От Дневник 


