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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №12 
2014 

01/12 "Околна среда" залага средства общините да се борят с 
мръсния си въздух 

В новата оперативна програма "Околна среда" е заложен приоритет за подобряване качеството на 
въздуха. Чрез финансиране по програмата общините ще могат да получат средства, за да се 
справят с мръсния въздух в населените си места. Страната ни ще работи и в посока 
газивификация, подобряване качеството на твърдите горива, енергийна ефективност и по-
безвредно индивидуалното отопление в малките населени места. 
 
Това са част от мерките, на които акцентира министърът на околната среда Ивелина Василева, 
цитирана от БТА, в коментара си за челните позиции на България и промишлени централи у нас по 
ниво на замърсен въздух в последните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) 
от ноември. 
 
Преди дни Агенцията оповести последните си доклади за замърсяването на въздуха в Европа и за 
щетите за здравето на хората от замърсяването на въздуха от промишлената индустрия. Първото 
проучване сочи, че България е най-замърсената държава от страните-членки по нива на фини 
прахови частици с диаметър под 10 микрона /ФПЧ10/, като процентът на населението, изложено 
на наднормените им нива, е близо 90% – значително над средния за Европа. Български градове се 
нареждат и на челните места в европейската класация по наднормено замърсяване на въздуха. 
 
Българската ТЕЦ "Марица изток" 2 е на първо място в класация за най-замърсяващите 
производствени мощности във втория доклад, публикуван от Агенцията през ноември. В първите 
50 инсталации се нареждат още ТЕЦ "Бобов дол" /23-то място/, горивната топлинна инсталация 
"Брикел" в Гълъбово /28-мо място/ и ТЕЦ "Варна" /47-мо място/. 
 
"Европейската директива е тежка, изисква много усилия и комплексни мерки, сериозен финансов 
принос на държавата, на общините, на гражданите и домакинствата," коментира 
още  екоминистърът. Василева припомни, че срещу страната ни има наказателна процедура за 
влошаване на качеството на въздуха в резултат на ФПЧ10 и добави, че 21 държави-членки имат 
подобна наказателна процедура. Полагаме усилия да се реализират поетапно мерките и се 
надяваме да получим разбиране от Европейската комисия, че голяма част от тях са свързани с 
наличието на сериозни финансови средства, каза министърът. 
 
Според нея, тенденцията след 2012 г. е за намаляване превишенията на нормите за замърсяване 
на въздуха (данните от европейските доклади са до 2012 г., бел.ред.). 
 
Министерството на околната среда и водите има воля да подобри качеството на твърдите горива 
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и да стимулира газификацията в страната. По думите й газифицирането е приоритет и е заложено 
в общинските програми. "Имаме воля и желание за стимулиране на газифицирането и за промяна 
на качеството на използваните твърди горива. Предприета и голяма програма за енергийна 
ефективност, която да даде възможност за подобряване на състоянието на жилищата и да доведе 
до по-ефективен начин на отопление," каза екоминистърът. Това, което касае и малките населени 
места, е въвеждането на практики, които да осигуряват модернизиране на индивидуалните 
отоплителни инсталации и съоръжения. 
 
Основните източници на замърсяване у нас са транспортът и битовото отопление, това предполага 
комплексни действия и мерки, свързани с организацията на движението в населените места, 
въвеждането на модерни системи за градски транспорт, които да ограничават броя на ползваните 
индивидуални превозни средства. Изисква се и промяна в културата на поведение, например за 
преминаването към велотранспорт. Други мерки са свързани с подобряване на чистотата на 
уличните платна и извършване на строителни действия, спазвайки изискванията за недопускане 
на запрашаване, каза още Василева. 

От Дневник 
 

04/12 "Околна среда" ще финансира разделно събиране и 
рециклиране на отпадъците, а не нови депа 

С европейските средства по оперативна програма "Околна среда" ще бъдат финансирани проекти, 
които подпомагат сепарирането, предварителното третиране и оползотворяването на сметта. 
Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно 
използване и рециклиране на битовите отпадъци. Това заяви министърът на околната среда 
Ивелина Василева, като напомни, че до 2020 г. трябва да бъдат рециклирани и повторно 
използвани 50 на сто от битовите отпадъци и 35% от генерираните биоотпадъци. 
 
Още в началото на януари 2015 г. ще се отправят първите покани за проектни предложения за 
изграждането на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци. Ивелина Василева 
призова общините още отсега да подготвят проектите си и да кандидатстват за финансиране. 
 
Василева уточни, че където има необходимост от изграждането на депа, ще се осигури 
национално финансиране. Рекултивацията на депа също ще се извършва с национални средства. 
 
До края на декември Министерският съвет ще приеме и Националния план за управление на 
отпадъците, обеща още Василева по време на националния форум на общините в НДК, цитирана 
от БТА. Националният план за управление на отпадъците е документът, на който ще се базира 
изпълнението на оперативна програма "Околна среда" в частта й за управление на отпадъците 
през следващия програмен период. 

От Дневник 
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22/12 Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 
2020 г. 

До пет години в България трябва да бъдат изградени съоръжения за компостиране и анаеробно 
разграждане на биоразградими отпадъци, като в последствие компоста да се използва 
за  обогатяване на почвата. Това е заложено в приетия от Министерски съвет Национален план за 
управление на отпадъците до 2020 г., за който съобщиха от правителствената информационна 
служба в понеделник. 
 
Планът предвижда и изграждане на съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци с цел 
намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови газове. 
 
Заложени са и инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация. Предвижда се закупуване на 
допълнителни контейнери за разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците, 
посочват от пресцентъра на кабинета. 
 
Националният план предвижда средствата за мерките в него да бъдат отпуснати от държавния 
бюджет, както и от оперативните програми. 
 
В Плана е включена първата за страната Национална програма за предотвратяване образуването 
на отпадъци за периода 2014-2020 г. 
 
Включени са и мерки и за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради. Предвидени са и стъпки в посока подобряване капацитета на 
институциите за управление на отпадъците и информираността и участието на населението и 
бизнеса. 

От Дневник 

 

25/12 Данъчни облекчения за по-екологичните коли предлагат 
Реформаторите 

Данъчни облекчения за по-голяма част от автомобилите у нас са заложени в проектопромени, 
предложени от Реформаторския блок, информира Нова телевизия. Основната идея е да се 
обхванат екологичните автомобили. 
 
В общините няма единно мнение по предложението. Местната власт разчита на приходите от този 
данък. 
 
В същото време трябва да се намери начин да се ограничи купуването на стари коли, които са 
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сериозен замърсител на въздуха у нас. По данни на МВР в България има около 4 млн. автомобила. 
От тях едва 3% са нови, тоест на възраст до 5 години. Стимулирането на по-чистите коли под 
някаква форма е крайно наложително, тъй като трафикът е основен замърсител на въздуха в 
градовете. Измерихме показателите в натоварен  работен ден и сега, по време на празниците. Без 
автомобили в София се диша близо 10 пъти по-леко. 
 
Едно от нещата, които значително оскъпяват един автомобил е данъкът, който плащаме всяка 
година. Разликата в данъка за нова и за стара кола е над два пъти, защото във формулата за 
изчисляване на данъка старите коли имат 3 пъти по-нисък коефициент от чисто новите. 
 
"По никакъв начин ние не ограничаваме старите автомобили. Трябва да се преразгледа закона, 
защото той наистина е от миналия век", коментира Христо Христов от Асоциацията на вносителите 
на автомобили пред Нова телевизия. 
 
Облекчения за екологичните коли има и в момента. Тези, които отговарят на стандартите ЕВРО 3 и 
4, плащат наполовина, а при ЕВРО 5 и 6 - отстъпката е дори 60 процента. Стига автомобилът да е с 
мощност до 74 киловата. Когато е писан законът, това е било разбирането за среден клас коли. 
 
Реформаторите предлагат пределната мощност при ползването на облекчението да се увеличи до 
110 киловата, за да се обхване по-голяма част от екологичните автомобили. Ако това стане факт, 
само в София ще се възползват собствениците на почти 40 хиляди автомобила, но приходите ще 
са с 4 млн. лв. по-малко за година. Затова кметове искат облекченията да са за сметка на 
държавния бюджет. 

От Дневник 

 

26/12 Редица министерства и Софийският университет са с 
огромни дългове за такса "смет" 

Редица държавни институции дължат милиони за такса "смет", показва разследване на Нова 
телевизия като уточнява, че става дума за общо 23 милиона лева задължения на институции и 
университети на общината. 
 
Преди година телевизията отново е констатирала, че министерствата на правосъдието, на 
отбраната, МВР и един ВУЗ - Софийският университет, са имали задължения за близо 15 млн. лв. 
 
С днешна дата списъците на кмета по финансите на общината Дончо Барбалов отново 
показват  дългове на същите министерства и учебни заведения. 
 
Така отново от Вътрешното министерство дължи над един милион лева за смет, показва отчета с 
дългове. От МВР отговарят, че в момента са в затруднено положение и скоро ще се опитат да 
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погасят задълженията си. От министерството се оправдават с големия дефицит в бюджета си. 
 
Длъжник на общината е и Военното министерство. Според разчета на общината те дължат над 1 
милион лева. Според тях обаче няма информация за неплатена такса "смет". Над 1 милион дължи 
и правосъдното министерство. Веднага след запитване на медията, от ведомството заплащат 
почти цялата сума. 
 
Рекордьор сред длъжниците е Софийският университет - с неплатени цели 10 милиона. От Алма 
Матер отговарят писмено, че не са съгласни с изчисляването на такса "смет" и затова водят дела с 
Общината. 
 
Общината пък предупреждава, че измъкване няма, а върху сумите текат лихви. 

От Дневник 

 

 

 

 


