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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №11 
2014 

03/11 Най-мащабното проучване на климатичните промени 
препоръча бързи мерки 

Въздействието на човешката дейност върху промените в околната среда е неоспоримо и 
продължава да нараства, но човечеството има средствата да ограничи климатичните промени. 
Това е един от основните изводи на Международната експертна група по климатичните промени 
на ООН, която днес представи Обобщен доклад на климатичните промени за 2014 г. – най-
мащабното изследване на климата, цитиран от БиБиСи. 
 
"Науката си каза думата. Съобщението е ясно. Лидерите трябва да действат. Времето не е на наша 
страна", обобщи генералният секретар на организацията Бан Ки-мун по време на представянето 
на изследването тази неделя в Копенхаген. Огласяването на доклада стана след седмица 
интензивни дебати между учени и правителствени официални лица. Докладът трябва да послужи 
като основа на политиците в преговорите за постигане на глобално споразумение до края на 
2015г. 
 
Един от най-сериозните изводи в доклада е, че неограничената употреба на изкопаеми горива 
трябва да бъде ликвидирана до края на века (2100 г.). Изкопаемите горива не могат да продължат 
да бъдат горени по обичайния начин. Експертите посочват още, че използването им може да 
продължи, ако въглеродните емисии се улавят и съхраняват. Тези заключения поставят 
правителствата пред необичайно рязък избор, коментират от БиБиСи, тъй като засега в света има 
само един завод от този вид в Канада, а напредъкът в развитието на технологията е много по-
бавен, отколкото мнозина са се надявали. 
 
Експертите твърдят, че по-голямата част от електричеството може и трябва да се добива от 
нисковъглеродни източници до 2050 г. В противен случай човечеството е заплашено от тежки и 
необратими последици. 
 
Според изводите в изследването, намаляването на вредните въглеродни емисии е съществено за 
ограничаване на глобалното затопляне до 2C – цел, заложена през 2009 г. като пределен праг на 
опасните климатични промени.  Специалистите смятат, че ограничаването на парниковите емисии 
няма да се отрази значително върху икономическия растеж. "Съществува мит, че справянето с 
климатичните промени ще струва много, но бездействието би струвало много повече, смята Бан 
Ки-мун. 
 
Докладът показва, че делът на възобновяемите енергийни източници трябва да нарасне от 
сегашните 30% до 80% до 2050 г. 
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В по-дългосрочен план, в доклада се посочва, че производството на електроенергия от изкопаеми 
горива без улавяне и съхранение на въглерод технологии (CCS) ще трябва да бъде "преустанови 
почти изцяло до 2100 г." 
 
Яснотата и категоричността на езика в доклада за бъдещето на въглищата, нефт и газ беше 
приветствано от активисти и природозащитници. 
 
"Новото в изследването е заявката, че трябва да постигнем нулеви емисии парникови газове. 
Другото ново е, че това е постижимо и няма да засегне икономиките", заявява Саманта Смит от 
Световния фонд за дивата природа, цитирана от Би Би Си. 

От Дневник 
 

04/11 Медалите за Рио 2016 ще са от рециклирани електроуреди 

Медалите за летните олимпийски и параолимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. ще бъдат 
изработени от рециклиран метал, съобщиха организаторите. 
 
Материалът за тях ще дойде от преработени електрически уреди и ще бъдат произведени от 
бразилския монетен двор. Целта е да се покаже ангажираността на игрите към опазването на 
природата. 
 
Държавната компания ще произведе 4924 златни, сребърни и бронзови отличия за награждаване 
на спортисти и още 75 хиляди възпоменателни копия за първите олимпийски игри, които ще се 
проведат в Южна Америка. 
 
"Медалите са един от най-важните символи на олимпийските игри и се радваме, че ще можем да 
разчитаме на бразилския монетен двор като наш партньор в този уникален за бразилския спорт 
момент", заяви председателят на местния олимпийски комитет Карлос Низман. 
 
Дизайнът на отличията ще бъде изработен от служители на компанията. Учреждението направи 
медалите за Световните военни игри през 2011 г. и за Панамериканските игри през 2007 г. 
 
"Олимпийските и параолимпийските игри в Рио са много специални събития, към които не бихме 
могли да останем равнодушни. Надяваме се тези медали да бъдат спечелени от бразилски 
състезатели", каза президентът на бразилския монетен двор Франсиску Франку. 

От Дневник 
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04/11 Българският филм Global Warning получи престижна 
награда за зелено кино 

Филмът Global Warning ("Глобално предупреждение") на младия български режисьор и оператор 
Добрин Кашавелов получи награда в престижния международен конкурс Action4Climate за 
късометражно документално кино, посветено на борбата с климатичните промени, съобщава 
gorichka.bg. 
 
Освен с моралната награда, 10 хил. долара и второто място в по-голямата от две възрастови групи 
(18-35 години) режисьорът си тръгва с истинско кинопризнание, тъй като филмът е сред десетте, 
излъчени от над 200 кандидата от жури с председател италианския режисьор Бернардо Бертолучи 
и членове като Мира Наир, Вим Вендерс, Мика Каурисмаки и Марк Форстър. 
  
Конкурсът е за филми, които показват ефектите от промените в климата и насърчават зрителя да 
предприеме действия за опазването на природата. Филмът на Кашавелов Global Warning 
("Глобално предупреждение") е заигравка с английския термин за глобално затопляне (global 
warming) и разказва за тайфуна "Хайян" (познат и като "Йоланда"), който опустоши Филипините 
през ноември 2013 г. - една от най-силните тропически бури, регистрирани някога на планетата. 

От Дневник 

 

07/11 Япония ще рестартира първата си ядрена централа след 
инцидента във Фукушима 

Меснатата власт на японската префектура Кагошима одобри рестартираното на атомната 
електроцентрала "Седнай", собственост на Kyushu Electric Power Co, съобщи "Ройтерс". 
 
Този акт ще проправи пътя за възстановяване на производството на ядрена електроенергия, което 
беше прекратено след инцидента с АЕЦ "Фукушима". В същото време на 20 октомври тази година 
компанията оператор ТЕПКО измери  нови рекордно високи нива на радиация в подпочвените 
води край първи и втори реактор на японската атомна електроцентрала "Фукушима-1". 
 
Рестартирането на "Седнай" е голяма победа за правителството на Шинзо Абе, което настоява на 
ключовата важност на ядрената енергетика за японската икономика и иска отново да включи 48-те 
реактора в страната, които в момента са спрени. 
 
Разположена на 1000 км от столицата Токио в префектура Кагошима, "Сендай" разполага с два 
ядрени реактора. Миналия месец събранието на префектурата заяви желанието си централата да 
бъде рестартирана. 
 
"Реших, че е неизбежно да рестартираме двата реактора на "Сендай", заяви пред репортери 
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губернаторът Юичиро Ито. "Неведнъж казах, че сигурността е най-важното условие за това и 
правителството трябва да я гарантира и да обясни това на жителите", добави той. 
 
Ядрената централа най-вероятно ще започне да работи през следващата години, тъй като Kyushu 
Electric трябва да проведе проверки и тестове на сигурността ѝ. 
 
След като Кагошима проведе няколко срещи на градовете, разположени най-близо до "Сендай", 
38 от 47 члена на събранието на префектурата одобриха рестартирането й. 
 
В деня на гласуването пред сградата на събранието се събраха тълпи, които издигнаха лозунги 
срещу пускането на ядрената централа. 
 
Японското правителство е делегирало на местните власти одобряването на рестартирането на 
ядрените централи в страната. Пред "Сендай" днес има много малко пречки, след като градът, 
който приютява централата, кметът, събранието на префектурата и губернаторът одобриха пуска 
й. 
 
Ако "Сендай" бъде включена, реакторите й ще са първите, пуснати в страната след инцидента, 
причинен от силно земетресение и цунами в електроцентралата на Tokyo Electric Power Co 
"Фукушима Даиичи" през 2011 г. 
 
Страната се видя принудена да внася значителни количества фосилни горива, които да заместят 
ядрената енергетика, която преди инцидента осигуряваше около 30% от електроенергията на 
Япония. 

От Дневник 

 

11/11 Ново осветление в Добрич ще съкрати въглеродните 
емисии с над 400 тона годишно 

Над 400 тона въглеродни емисии годишно ще спестява град Добрич след монтирането на 
ново улично осветление. Проектът използва ресурс от 300 000 евро от фонд "Козлодуй" и 
се изпълнява от испанска фирма, информират от пресцентъра на общината, цитирани от 
БТА. 
 
800 нови стълбове с височина шест метра със светодиодни осветители с мощност 24-36 W 
ще бъдат монтирани поетапно в различни райони на града, според класа на улицата. 
 
Новото осветление ще даде повече удобства на живеещите в част от жилищните 
комплекси "Дружба" - 1,2,3,4, "Добротица", "Христо Ботев", "Русия"-2, както и по улици в 
централната градска част, посочват още от община Добрич. 
 



5 
 

От пресцентъра напомнят още, че чрез фонд "Козлодуй" – в рамките на проекта, в Добрич 
вече са санирани публични обекти - сградите на Диагностично-консултативен център II и 
основно училище "Панайот Волов". Инвестицията е в размер на 472 000 евро. 

От Дневник 

 

14/11 Размразени са парите по "Околна среда", Борисов 
благодари на депутатите 

Само преди час Европейската комисия официално съобщи, че са размразени плащанията по 
оперативната програма "Околна среда". Това съобщи премиерът Бойко Борисов пред Народното 
събрание.  
 
В официално писмо преди ден (13 ноември. 2014 г.) Европейската комисия е информирала 
България, че плащанията от европейските фондове по ОПОС за програмния период 2007-2013 се 
възстановяват. 
 
Това означава, че службите на ЕК ще могат да обработват плащания от Европейския фонд за 
регионално развитие и Европейския кохезионен фонд по проектите от оперативната програма. 
Комисията ще започне с изплащане на 166 млн. евро от Европейския кохезионен фонд и 74 млн. 
евро от Европейския фонд за регионално развитие. 
 
Пред депутатите в петък Борисов подчерта, че е дошъл специално в парламента да обяви 
новината и да благодари на всички народни представители, защото размразяването е станало 
възможно след като в Брюксел са видели, че страната има работещ парламент, способен да 
излъчи правителство. "Това се дължи благодарение на всички, които са тук. Благодарение на това, 
че сте тука, че има парламент. Поне не могат да кажат, че депутатите не са си заслужили 
заплатите", каза премиерът.  
 
Борисов изтъкна, че това е отлична новина за българската икономика и 800 млн. лв. ще влязат в 
българските компании.  
 
"Възстановяването на плащанията по оперативна програма 'Околна среда' е чудесна новина за 
България и идва в ключов момент за страната и държавния бюджет. Това показва, че 
Европейската комисия отчита, когато работата е свършена и правилата са спазени", написа във 
"Фейсбук" българският еврокомисар Кристалина Георгиева. Тя напомни, че средствата трябва да 
се използват ефективно, защото от тях зависи подобряването на качеството на живота. Пожелавам 
успех на българското правителство в тази задача и обръщам внимание, че следващата година е 
последната възможност за усвояване на парите от програмен период 2007-2013 г., пише 
Георгиева.  
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Брюксел спря парите по оперативна програма "Околна среда" преди една година и от тогава 
проектите се финансират от бюджета.   
 
Посланието на Европейската комисия 
"Приветствам положителните стъпки, предприети от българските власти за подобряване и 
укрепване на системата за управление на оперативната програма. Плащанията към България по 
ОП "Околна среда" се възстановяват, което е отлична новина за българската икономика, но също 
така и за бъдещето на сътрудничеството между България и Европейската комисия", заяви 
комисарят по регионалната политика Корина Крецу, цитирана от пресцентъра на Комисията в 
съобщение до медиите. 
 
"Възстановяването на плащанията идва в ключов момент за страната и държавния бюджет. Това 
показва, че Европейската комисия отчита, когато работата е свършена и правилата са спазени. 
Предназначените за България средства трябва да се използват ефективно, защото от тях зависи 
подобряването на качеството на живот. Пожелавам успех на българското правителство в тази 
задача и обръщам внимание, че следващата година предоставя последна възможност за 
усвояване на парите от програмен период 2007-2013.", посочва и вицепрезидентът на ЕК за 
бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева. 
 
В началото на 2013 г. Европейската комисия задейства процедура, в резултат на която плащанията 
на европейски фондове бяха спрени временно заради съмнения за нередности, свързани с 
обществените поръчки при изпълнение на проектите и слабости в системите за управление и 
контрол на програмата. 
 
След извършен одит в България през октомври 2014 г. службите на Комисията стигнаха до извода, 
че всички предложени коригиращи мерки са били приложени. Това значително ще намали риска 
от грешки и нередности при използването на средствата в бъдеще. 

От Дневник 

 

20/11 Европейската комисия призна поражение в дебата за 
найлоновите торбички 

Първоначалното предложение на Европейската комисия (ЕК) относно намаляването на употребата 
на найлонови торбички беше отхвърлено от Европейския парламент (ЕП) и Съвета на ЕС, заяви 
Франс Тимерманс на пресконференция в сряда, предаде Евроактив. 
 
Зам.-председателят на ЕК окачестви стратегията като "свръхрегулация" и съобщи, че ЕП и съветът 
са се споразумели как да се справят с рециклирането на вредните за околната среда найлонови 
торбички, въпреки че вероятно ще бъдат необходими допълнителни уточнения в бъдеще. 
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Според председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер решението на парламента по въпроса се разминава 
с виждания на комисията за формата на регулацията. 
 
"Все пак това е желанието на държавите членки и на Европейския парламент, в края на краищата 
това, което искаме, е да има по-малко найлонови торбички, замърсяващи околната среда. 
Приетото предложение в крайна сметка ще доведе до такъв резултат. Ако се появят проблеми в 
изпълнението на приетата стратегия, държавите членки ще трябва да се справят сами с тях", заяви 
Тимерманс. 
 
През април тази година ЕП гласува за стратегията използването на найлонови торбички в ЕС да се 
намали с 50% до 2017, като първоначалната идея от 2010 година беше редуцирането им с 80% до 
2019. 
 
Милиони найлонови торбички ежегодно се изхвърлят на боклука. В Дания и Финландия 
употребата на опасните за природата торбички е 4 на човек, докато в Полша, Португалия и 
Словакия потребителите използват по 466 торбички. 

От Дневник 

 

21/11 Доклад: Замърсяването на въздуха в Европа продължава 
да е сериозно и има висока цена 

Замърсяването на въздуха в Европа продължава да е сериозно и да има своята висока цена, е 
един от основните изводи от годишния доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), 
който беше публикуван тази сряда (19 ноември 2014 г.) и се базира на данни от станции 
за мониторинг в страните в цяла Европа. 
 
"Замърсяването на въздуха все още е сериозно за Европа. Това струва скъпо – за природните 
системи, за икономиката, производителността на работната сила, но най-сериозно – за общото 
здраве на европейците", коментира изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. 
 
Въпреки политиките за подобряване качеството му замърсяването на въздуха остава една от 
основните опасности за здравето, което води до високи разходи за здравеопазване, болни 
работници и около 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа през 2011 г. 
 
Почти всички жители на градовете са изложени на различни замърсители на въздуха в нива, 
считани за опасни от Световната здравна организация (WHO). Над 95% от градското население е 
изложено на опасни нива на конкретни замърсители. Някои градове имат нива на замърсяване 
над допустимите за Европейския съюз през по-голяма част от годината. 
 
Големите български градове и в това годишно проучване продължават да са на челните места с 
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най-замърсен въздух в Европа. 
 
Най-сериозният замърсител на въздуха остават фините прахови частици (PM10 – наподобяват 
прах и сажди, но са много по-малки частици, които проникват дълбоко в белите дробове). Когато 
става дума за фини прахови частици (PM10) най-замърсените градове са турски, но сред 
европейските градове българските и полските са в горната част на списъка, сред тях са Пловдив и 
Перник. Интерактивна кaрта на сайта на ЕАОС показва годишната концентрацията на PM10 в цяла 
Европа за 2012 г., на нея се вижда, че в големите градове на България концентрациите на PM10 са 
сред най-високите нива (над 40 и над 50 µg/m3). Продължителното излагане на фини прахови 
частици е основната причина за преждевременните смъртни случаи в Европа през 2011 г., а 
високите нива на озон за кратки периоди също причиняват значителен брой смъртни случаи, сочи 
проучването,. 
 
Замърсителят, който се е увеличил най-много през последното десетилетие, е бензо(а)пирен (BaP) 
– над една пета между 2003 г. и 2012 г., заради нараснала употреба на отопление на дърва и 
биомаса. През 2012 г. девет от всеки десет жители в града са били изложени на BaP над 
препоръчаните от СЗО нива. В проучването се констатира лек спад при повечето други 
замърсители на въздуха през последното десетилетие, в това число влизат фините прахови 
частици и озонът. Нивото на азотния диоксид (NO2) – друг вреден замърсител, не е спаднало 
толкова бързо, колкото са били очакванията, заради превозните средства, които са основен негов 
източник, защото стандартите за емисиите им невинаги водят до очаквания спад. 
 
Все по-голям брой научни изследвания показват, че замърсителите на въздуха могат да бъдат по-
вредни, отколкото се смяташе досега, предупреждават още от ЕАОС. Последиците от 
замърсяването на въздуха за респираторни и сърдечно-съдови заболявания са отдавна доказани 
и известни, но нови изследвания показват, че това замърсяване може да повлияе на здравето и по 
други начини – на развитието на ембриона например, както и за заболявания, които се развиват 
по-късно в живота. Краткото излагане на този тип замърсяване също може да бъде много опасно 

От Дневник 

 

24/11 Строежът на завода за боклук върви с леко забавяне 

Кметът Йорданка Фандъкова плаши изпълнителите със санкция от 200 хил. лв. на ден. 

Строителството на завода за боклук в местността Садината край с. Яна леко изостава от сроковете. 
Това стана ясно след инспекция на обекта от столичния кмет Йорданка Фандъкова. Заводът се 
изгражда от гръцкото обединение "Актор – Хелектор", които спечелиха поръчка с цена от 213.4 
млн. лв. Има шанс забавянето да се навакса, но ако строежът изостане по вина на строителите, 
глобите ще са по 200 хил. лв. на ден, каза Фандъкова. 
 
Три от сградите в комплекса – две производствени и една за сепариране на отпадъци, трябва да 
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бъдат покрити до Коледа според разписаните срокове. Това все още е в процес на изпълнение и 
ако времето се влоши, може да се натрупа ново закъснение, е обяснил ръководителят на обекта. 
Риск има и за подземните инженерни мрежи. 
 
"Надяваме се да не се стигне до санкции и изпълнителите да направят всичко необходимо. Това 
зависи и от времето, но за всички беше ясно, че ще се работи не само по време на летен, но и на 
зимен период. За съжаление този летен период, който мина, беше с много дъждове. Съвпадна и с 
изкoпните дейности. Тогава се получи това закъснение, което в някои от задачите се компенсира 
постепенно. Трябва да се направи сметка и да се надяваме, че ще се изпълни в срокове. 
Контролът на обекта е много строг. При всички случаи до края на следващата година очакваме 
заводът за отпадъци да започне с пробните експлоатации", каза още Йорданка Фандъкова. Тя 
припомни, че съгласно договора санкциите за един ден просрочие санкцията е размер на 200 хил. 
лв. "Искаме повече работници да участват в строителството на завода", допълни тя. 
 
Част от оборудването за завода вече е пристигнало и ще започне да се монтира в първия момент, 
в който сградите са покрити и са с настилки, т.е. най-рано в края на годината. Съществен проблем 
за проекта беше спирането на парите по програма "Околна среда". Общината не прекъсна 
плащанията благодарение на заем от Европейската инвестиционна банка. "Слава Богу, вече 
отвориха оперативната програма и се надявам да няма проблеми по отношение на финансите. 
Мисля, че изпълнителите знаят и виждат, че не сме им създали финансов проблем, така че не 
могат да се оправдаят с липса на средства", каза Фандъкова. 

Капитал 

 

25/11 ТЕЦ "Марица Изток 2" причинява най-много екощети в 
Европа 

Замърсяването на въздуха е струвало на ЕС между 59 и 139 млрд. евро 
през 2012 г.  

Единствената държавна топлоелектрическа централа в България - ТЕЦ  "Марица Изток 2" в 
Ковачево е първенец в Европа по замърсяване на въздуха и нанесени щети на здравето на хората 
и на околната среда, сочи публикуван във вторник доклад  на Европейската агенция по околна 
среда (ЕАОС), оценяващ щетите от промишлените инсталации в Евросъюза. 

Новината за това, че ТЕЦ "Марица Изток 2" е най-замърсяващата инсталация в цяла Европа идва 
на фона на постоянното й даване за пример от страна на всички управляващи в последните 
години колко ниски са цените й и как без нея и също държавната АЕЦ "Козлодуй" токът за бита ще 
е много по-скъп. 

Топ 3 на замърсяващите горивни инсталации в Европа се затваря от полска и румънска 
електроцентрали. В България следващото по замърсяване и нанесени щети за природата и 
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здравето на хората промишлено предприятие е ТЕЦ "Бобовдол" на скандалния бизнесмен Христо 
Ковачки, като трета в класацията е посочена горивна инсталация в Гълъбово, но не е назована. 

Като цяло България се нарежда на седмо място в класацията на европейските държави, когато се 
разглежда цената на щетите като абсолютна стойност. 

Замърсяване на въздуха и емисиите парникови газове от промишлеността в Европа сами през 
2012 г. струва на обществото най-малко 59 млрд. евро и най-вероятно стига до 189 млрд. евро, 
сочат резултатите на ЕАОС. Половината от стойността на тези щети се дължи на едва 1% от 
промишлените предприятия. Посочената горна граница на цената е приблизително равна на 
брутния вътрешен продукт на страна като Финландия или половината от БВП на Полша. 

За периода 2008 - 2012 г. щетите са най-малко за 329 млрд. евро и е възможно да стигнат до 1.053 
трилиона евро. 

В доклада са изброени най-вредните промишлени централи в Европа, както и разходите за 
покриване на щетите от дейността им за всяка европейска държава. Сред 30-те промишлени 
замърсители, които нанасят най-големи щети, 26 се подхранват основно от различни видове 
въглища и се намират предимно в Германия и Източна Европа. В доклада не се взема предвид 
дали емисиите от промишлените централи са в съответствие със законовите изисквания за работа 
на съответната страна. 

Осем от първите 30 завода са разположени в Германия, шест са в Полша, четири – в Румъния. По 
три са в България и Обединеното кралство, два се намират в Гърция, и по един в Чехия, Естония, 
Италия и Словакия. В тази класация не се взима предвид ефективността на заводите - в някои 
случаи по-големи заводи са по-ефективни от няколко по-малки, взети заедно, посочва докладът. 

Страни като Германия, Полша, Обединеното кралство, Франция и Италия, които имат много 
големи заводи, имат и най-голям дял в общите разходи по покриване на щетите от 
замърсяването. Въпреки това, подредбата на страните се променя значително, ако стойността на 
щетите се отнесе към ефекта върху националните икономики. Така емисиите от редица 
източноевропейски страни – България, Румъния, Естония и Полша, излизат на преден план като 
по-значими замърсители в класацията. 

"Докато всички ние се възползваме от промишлеността и производството на електроенергия, този 
анализ показва, че технологиите, използвани от тези заводи, имат скрита цена за здравето ни и 
околната среда", коментира Ханс Брюнинкс, изпълнителният директор на ЕАОС. По думите му е 
важно "да се признае, че индустрията е само част от една обща картина, в която други сектори, 
главно транспортът и селското стопанство, също допринасят за лошото качество на въздуха". 

Според анализа на европейската агенция стойността на щетите от замърсяващите инсталации 
намалява за последните пет години, които обхващат данните в доклада, заради спада на нивото 
на замърсяване. Това вероятно се дължи на ефекта от по-стриктно законодателство за 
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подобряване ефективността на заводите, икономическата рецесия в Европа, която предизвика 
свиване в производството и съответно изхвърлянето на по-малко емисии. 

В доклада се обръща специално внимание на възможното съкращаване на разходите за 
покриване на щети, ако над 1500 големи горивни инсталации в Европа намалят бъдещите си 
вредни емисии в съответствие с най-добрите практики. 

Mediapool 

 

25/11 "Свят без пластмаса" в метрото 

На 26 ноември в три метростанции в София се открива екоизложбата "Свят без пластмаса" на 
децата от 40 СОУ "Луи Пастьор". В следващите две седмици пътуващите от и за "Западен парк", 
"Люлин" и "Сливница" ще се запознаят с разнообразните инициативи, които учениците са 
предприели в желанието си да се борят с боклуците, които никога не се разграждат. 
 
Изложбата е финалната част от проекта "СИПИ.еу в Люлин" ("Спри използването на пластмасови 
изделия за еднократна употреба"), организиран от Младежки клуб по пешеходен и велотуризъм. 
Доброволците от клуба в няколко учебни часа са запознали децата с вредата за природата и 
хората от използването на пластмаса за еднократна употреба. Те са им представили 
алтернативните и достъпни заместители на пластмасовите изделия. 
 
След часове на творчество с четки и въображение върху платнени торбички и метални бутилки 
малките еколози от 3-ти и 4-ти клас са създали прекрасни рисунки, а самите те вече използват с 
грижа за природата платнени торби вместо найлонови, стъклени и метални бутилки на мястото на 
пластмасовите. 

От Дневник 

 

26/11 ЕК настоява България да намали серния диоксид в 
околната среда  
Страната ни е нарушила директивата за качеството на въздуха 
 
Европейската комисия съобщи, че изисква от България да намали равнището на серен диоксид в 
околната среда.  
 
Това е замърсяващо въздуха вещество от промишлени съоръжения, което може да доведе до 
дихателни проблеми и влошаване на сърдечносъдовите заболявания, пояснява ЕК.  
 
България е нарушила директивата за качеството на въздуха, с която държавите от ЕС се 
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задължават да спазват дневни и почасови гранични стойности на концентрация и да изготвят 
планове за качеството на въздуха с подходящи мерки за понижаване на равнищата на серния 
диоксид.  
 
Гражданите в югозападната и в югоизточната част на страната са изложени на прекомерни 
концентрации на серен диоксид поне от 2007 г. насам. Мерките, взети в югозападната зона, са 
били достатъчно ефикасни, за да се приведат стойностите в съответствие със законодателството 
на ЕС през 2013 г., но в югоизточната зона продължават да се наблюдават прекомерни количества 
замърсители, вредящи на човешкото здраве, се посочва в съобщението.  
 
С днешното мотивирано становище ЕК иска от България да предприеме перспективни, бързи и 
ефективни действия, за да изпълни съответните норми възможно най-скоро.  
 
Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, случаят може да бъде отнесен до 
Съда на ЕС.  
 
Елка Василева, БТА 
 

 
 

 
 


