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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №1 
2015 

09/01 Как отпадъците се превръщат в произведение на 
изкуството или битова техника 

Могат ли отпадъците да вдъхновят, възможно ли е от ненужна вещи да сътворим произведение 
на изкуството или да изобретяваме нови механизми? 
 
С подобни творчески провокации предизвикват от екологично сдружение "За Земята" с конкурса, 
който има за основно задание "създаване на произведения на изкуството и битова техника от 
отпадъци". Така членовете на неправителствената организация предлагат един креативен начин 
за справяне със сериозния проблем с огромното количество отпадъци от опаковки и продукти за 
еднократна употреба, които се трупат не само на сметищата, но стигат до океаните, където 
образуват цели острови от боклуци. 
 
Конкурсът "Земята не е за еднократна употреба" ще се проведе между 17-24 януари 2015 г. 
 
От "За Земята" предлагат на всички желаещи под 30-годишна възраст да се включат в 
инициативата и да дадат нов смисъл и форма на отпадъците. Участниците трябва предварително 
да съберат ненужни вещи и опаковки от изделия за еднократна употреба като материал за своите 
произведения, предимно пластмасови. 
 
Работите им могат да участват в една от три възможни категории: "Скулптури" с размери до 50 см, 
"Бижута" и "Битова техника", към която спадат маси, столове, лампи и др. 
 
 Сдружението предоставя поле за изява в "Лаборатория за градски дизайн" от 17-ти до 24-ти 
януари и помощни канцералски материали, а участниците, които не могат да се включат в общото 
майсторене трябва да изпращат снимки от своя творчески процес. 
 
Всички произведения ще бъдат включени в изложба, която ще бъде отворена от 25-ти отново в 
"Лаборатория за градски дизайн". Тогава ще започне и онлайн гласуване с краен срок 6 февруари, 
а на 17 февруари 2015 г. ще бъдат обявени победителите. Творбата на спечелилия първо място ще 
бъде щампована върху рекламните тениските за общо чистене през тази година. 
 
Повече информация за конкурса може да бъде намерена на страницата на сдружението във 
фейсбук. 

От Ана Тодорова 
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09/01 Може ли през 2050 г. Париж да е застроен със зелени 
небостъргачи 

Възможно ли е през 2050 г. Париж да е застроен с небостъргачи, които осигуряват достатъчно 
зеленина и енергия на гъсто населения град в сърцето на Европа? Възможно е, ако питате 
белгийския архитект Винсент Калебо, който представи свой проект за осем различни модела умни 
кули, които обединяват елементи от природата с възобновяеми енергийни източници.  
 
Проектът "2050 Париж умен град" е разработен съвместно с парижкото кметство в сътрудничество 
с инжетеринговата фирма SETEC Bâtiment. Целта е до 2050 г. чрез него да се изпълни мащабен 
план за редуциране със 75% на емисиите вредни газове в града. Различните модели небостъргачи 
произвеждат енергия чрез зелени фасади и соларни панели, други филтрират смога, изглеждат 
неземно, но едновременно с това за момента са и невъзможни за реализиране за сегашните 
строители, коментират специализираните архитектурни издания.  

Един от дизайните - "Антисмог кули", предвижда създаването на конструкции, които филтрират 
замърсения градски въздух и произвеждат електричество от вятъра. Тези кули са част от план, 
който предвижда близо 20 км изоставени жп линии в Париж да се превърнат в градски парк.  

"Планинските кули" са друг от дизайните на Калебо, който трябва да бъде реализиран на 
известната търговска улица "Риволи". Той предвижда изграждането на биоклиматични върхове, в 
които са интегрирани различни възобновяеми енергийни източници. Идеята е през деня два 
огромни фотоволтаични и термални слънчеви щитове да произвеждат електричество и топла 
вода, а през нощта чрез хидро-електрическа станция произведената ненужна енергия да се 
освобождава. 

Друг модел, предложен от Калебо, са кули, обвити в бамбукови био-мрежи от вертикални 
градини. Архитектът има идея и за създаването на наподобяващи на пчелните кошери структури, 
които да се прикрепят към вече съществуващи сгради, с което да се увеличи жилищната им площ. 

От Дневник 

 

15/01 Екоминистър: Няма внесено инвестиционно намерение 
за втори кабинков лифт над Банско 

"Юлен" АД, които притежават концесията върху ски зоната над Банско, не са внесли 
инвестиционно намерение за изграждане на втори кабинков лифт, за който настояват. 
Правителството не е обсъждало и дали да отдава на концесия ски зоната в Добринище, интерес за 
което изразиха публично от община Банско. Това съобщава министърът на екологията Ивелина 
Василева в интервю за сайта Медиапул. 
 
В последния работен ден на кабинета "Орешарски" всички министри са се подписали под 
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решение да променят правилата и границите на оспорваната концесия на ски пистите в Пирин, 
било е заложено и увеличаване на площта й, разписани са били и промени на концесионните 
такси. Решението е било взето неприсъствено - тоест не на заседание на кабинета, и беше 
отменено на първото заседание на Министерския съвет миналата сряда. 
 
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов е създадена нова междуведомствена 
работна група, която ще разгледа проблемите, свързани с изпълнението на договора, за пореден 
път и след един месец (на 15 февруари) ще предложи на Министерския съвет варианти за 
разрешаването им. 
 
"Казусът е много стар и от години има дебати по неяснотите в подписания концесионен договор 
през 2001 г. Голяма част от тях са свързани не само с предмета и обхвата на договора, но и с 
неточности от гледна точка на т.нар. териториално-устройствен план, съдържанието на договора 
спрямо приложената графична част към него", посочва в тази връзка Ивелина Василева. По 
думите й работната група ще изяснява и собствеността на обекти, които в момента са собственост 
на трети лица, но се намират в зоната на концесията. 
 
Експертите ще трябва да предложат решение, при което "да е защитен в най-голяма степен 
интересът на държавата, за да се сложи край на споровете между държавата, концесионера, 
природозащитници". 
 
Инвестиционни проекти за изграждане на нови ски съоръжения засягат друга процедура, 
свързана с изискванията на екологичното законодателство. "Да има, или да няма втори кабинков 
лифт е много стара тема. От едната страна са природозащитни организации, които се притесняват 
от изграждането на подобни съоръжения. От другата страна са местната и спортната общност, 
бизнесът, които искат да се модернизират и допълнят ски съоръженията. Така или иначе обаче 
това е предмет на други процедури и няма отношение към решението, взето от Министерския 
съвет за концесията на Банско", каза екоминистърът. 
 
Василева посочи, че процедурите са свързани с режима на управление на Националния парк 
"Пирин". В момента се подготвя проект за план за управление на Национален парк "Пирин", по 
който се определят именно режимите за управление на парка. През лятото се очаква да се 
проведат обществените обсъждания и той трябва да е готов до края на октомври. 
 
МОСВ е разширило защитената зона при Калиакра 
Министерството на околната среда и водите е издало решение за разширяване на защитената 
зона при нос Калиакра така, за да се подсигури съхраняването на местообитанията там. Отделно 
МОСВ е започнало разработването на план за управление на защитената зона, възложен на 
експерти от БАН, който ще бъде готов след два месеца – през март 2015 г., и ще бъде представен 
пред Европейската комисия и Европейския съд. 
 
Тези мерки са опит за изпълнение изискванията на ЕС, за да бъдат затворени наказателни 
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процедури срещу България, които са в напреднала фаза и са внесени в Европейския съд. Става 
дума конкретно за делото, свързано със застрояването на защитената територия на нос Калиакра с 
ветрогенератори. 
 
В периода 2007 – 2009 г. са били дадени разрешения за поставянето на над 2000 ВЕИ-та, от които 
реално са реализирани 200 към днешна дата. Проблемът идва от факта, че издаваните актове на 
Регионалната инспекция на околната среда и водите във Варна за изграждането на ВЕИ-тата не са 
отчитали кумулативния ефект, припомня министърът. 
 
Затова още през 2010 г. правителството въведе изискване издадените решения за въздействието 
върху околната среда на инвестиционните намерения да имат валидност от 5 г. 
 
"Борим се да изпълним изискванията и се надяваме процедурата да бъде затворена", казва 
Василева. 
 
Другото дело в Европейския съд е свързано с неизпълнението на ангажиментите ни по затваряне 
и рекултивация на старите сметища, което трябваше да се случи до средата на 2009 г. съгласно 
поетите ангажименти по договора за членство с ЕС. 
 
Към момента на започване на делото неизпълнението се отнасяше за 124 стари сметища, сега 
техният брой е намален на 104. Изграждането на регионални системи за отпадъци със средства по 
оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са част от мерките, по които се работи за справяне с 
този проблем. 
 
Когато те бъдат направени, може да се пристъпи към затваряне на депата. По-голямата част от 
регионалните системи се очаква да бъдат готови до края на 2015 г. Заради обжалвания на 
процедури към момента като рискови се определят четири обекта - в Самоков, Разлог, Ямбол и 
Бяла, Русенско, т.нар. регион Борово. Със средства по ОПОС се изпълнява и проект за закриването 
и рекултивацията на 37 стари сметища. 
 
"През тази година очакваме окончателно да бъде затворен случаят по замразеното през 2012 г. 
дело за софийския боклук, защото предстои пускането на завода за отпадъци", коментира още 
Василева. 
 
120 млн. лв. в новата ОПОС са за по-чист въздух 
120 млн. лв. в новата ОПОС са заложени за провеждане на политики от общините за решаване на 
проблема с чистотата на въздуха. В 30 общини у нас има превишаване на нормите за фини 
прахови частици, а България е на челно място по замърсявне в Европа. Наказателната процедура 
срещу страната ни е на етап мотивирано становище и все още не е внесена в Европейския съд. 
 
Автомобилният трафик в градовете и битовото отопление на твърдо гориво са основните 
замърсители на въздуха. 
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Тези средства са за мерки, свързани с подобряване на качеството на въздуха, като например 
промяна на горивната база за битовото отопление, закупуване на техника за миене на улиците, 
зелени пояси около големи пътни артерии, за да не се допуска запрашаване, поставяне на филтри 
на автобусите. 

От Дневник 

 

19/01 Екоминистерството отпусна 3.5 млн. лв. на общини и 
детски заведения за екопроекти 

3.5 млн. лева са общо средствата, заделени за кампанията "За чиста околна среда" на 
Министерството на околната среда и водите за 2015 година. Началото на 12-та по ред кампания 
беше обявено официално на пресконференция във ведомството от министъра на околната среда 
и водите Ивелина Василева в понеделник (19 януари 2015 г.). 
 
Основната й цел е да подпомага дейности, свързани с екологичната култура и навлизането на 
съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда. "Обявяваме официално старта 
на кампанията, която се надяваме да има широка активност и да получим проектни предложения, 
които са оригинални и интересни", каза Василева. 

2,3 млн. лева от цялата отпусната сума ще отидат за проекти на общини и кметства, които ще 
могат да кандидатстват за финансиране до 10 000 лева. Тук високо ще бъдат оценявани проекти, 
свързани с активно участие на гражданите и обществеността. Това не са големи като обем 
финансиране проекти, но имат голям ефект, смята министър Василева. 
 
За останалите средства – общо 1.2 млн. лв., ще кандидатстват училища, детски градини и 
обединени детски комплекси, като максималната стойност на един проект за тях е 5000 лева. 
 
"Желателно е проектите, които ще кандидатстват за финансиране по програмата, да бъдат 
свързани пряко с учебния или възпитателния процес. Най-висока оценка ще получат тези, които в 
най-голяма степен приобщават децата към проекта и вменяват дългосрочни задължения", поясни 
министър Василева, цитирана от "Нова телевизия". 
 
Крайният срок за подаване на документи е 20 февруари, като на 3 април 2015 г. ще бъдат обявени 
резултатите. 
 
В отговор на въпрос министърът на околната среда и водите обясни още, че загубите по 
Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са намалени до 22 млн. евро вместо първоначално 
очакваните 205 млн. евро. 
 
"В края на миналата година подобрихме и ситуацията по отношение на финансовото състояние на 
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програмата. Рисковете за загуба на финансови средства бяха изключително тревожни. 
Проведохме разговори с Европейската комисия и договорихме използването и на допълнителни 
механизми, чрез които намалихме очакваната загуба от 205 млн. на 22 млн. евро,", каза в тази 
връзка Василева. 
 
По отношение на ОПОС 2007-2013 г. през настоящата година, за да се финализира програмата е 
необходимо да се реализират средства в обем 720 млн. евро. 

От Дневник 

 

19/01 2014 г. е била най-топлата година в историята 

2014 година е била най-топлата година до днес като глобалните температури са се покачили с 
0.68C (1.24F) над дългосрочната средна стойност, предаде Би Би Си. 
 
Резултатите от изследването показват, че 10 от 15-те най-топли години са настъпили от началото 
на века. 
 
Анализът на климата бе публикуван в петък от НАСА и Националната океанска и атмосферна 
администрация на САЩ. 
 
Миналия месец Световната метеорологична организация публикува доклад, които прогнозира, че 
последните 12 месеца ще бъдат рекордни като температурни аномалии. 
 
Дългосрочната средна глобална температура се изчислява въз основа на данни, събрани между 
1951 г. и 1980 г.. Систематичното събиране на данни за климата е започнало преди близо 150 
години. 
 
"Това е поредната от поредица от топли години, в поредица от топли десетилетия", каза Гавин 
Шмит, директор на института Goddard за климатични изследвания към НАСA. 

"Докато класацията на отделни години може да бъде засегната от хаотични климатични модели, 
дългосрочните тенденции се дължат на изменението на климата, които в момента са доминирани 
от емисии на парникови газове, предизвикани от хората", добави той. 
 
НАСА и Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) поддържат два от 
трите световни бази данни за глобалните температури. Met Office на Обединеното кралство 
поддържа третия. 
 
Данните от трите се използват от Световната метеорологична организация (СМО) и формират 
базата на предварителните данни през декември. 
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Пред журналисти Шмит заяви, че резултатите от двете групи данни показват "много топлина в 
океаните". 
 
"Данните показват много ясно, че това е била най-топлата година в историята на океаните, но не и 
най-топлата година на земята. В съчетание между двете, това ни дава най-топлата година", обясни 
той. 
 
Вашингтон заяви, че проучванията показват, че изменението на климата "се случва в момента" и е 
че са необходими действия за намаляване на нарастващите световни емисии на парникови 
газове, предаде "Ройтерс". 
 
Изявлението гласи, че данните "подкопават" идеите на скептици, че глобалното затопляне е 
спряло през последните години. 
 
Рекордните температури през 2014 г. са били из целия свят, включително по-голямата част на 
Европа, Северна Африка, западната част на САЩ, далечния изток на Русия, части от вътрешността 
на Южна Америка, части от източното и западното крайбрежие на Австралия. 
 
"Данните показват съвсем ясно, че това е тенденция, дължаща се на парниковите газове", каза 
Шмит. Изхвърлянето на парникови газове продължава, така че "ние може да очакваме още 
рекордни нива в следващите години." 
 
Проучвания на ООН показват, че вече има много по-големи температурни и валежни амплитуди, и 
предричат зачестяващи проблеми с хранителните и водни запаси. 
 
През декември 2015 г. представители на близо 200 правителства ще се срещнат в Париж, за да се 
опитат да постигнат споразумение за ограничаване на глобалното затопляне. Китай и 
Съединените щати, най-големите замърсители с парникови газове, заявиха, че ще си сътрудничат 
с ООН по въпроса, но според анализатори няма да подпишат споразумението. 
 
Междуправителствената експертна група на ООН по изменение на климата обяви, че е "95% 
сигурна", че човешките дейности, а не естествените промени в климата, са виновни за 
повишаването на температурите. 
 
От 1880 г. насам средната температура на повърхността на Земята се е повишила с около 0.8C по 
данни на НАСА. 
 
ООН вече обяви, че обещаните мерки, които ще бъдат приети на срещата в Париж, са 
недостатъчни за постигането на ограничаване на глобалното затопляне до 2C над пред-
индустриалните времена. 

От Дневник 
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20/01 Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци 
през февруари 

Община Велико Търново, съвместно с три специализирани фирми, организира мобилни пунктове 
за събиране на опасни битови отпадъци. Те ще бъдат разположени на  
13 февруари пред сградата на Община Велико Търново, а на следващия ден (14 февруари) - на 
паркинга пред Мола. 

В пунктовете ще се събират замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни 
термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с 
вредители, киселини, основи и реактиви. Гражданите могат да донесат и бои, политури и лакове, 
праймери и разредители за боя, терпентин, лепила, а така също излезли от употреба батерии и 
старо електрическо и електронно оборудване. 

Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в 
изпълнение на изискванията по Закон за управление на отпадъците. Подобни акции са планирани 
и през месеците юни и октомври. 

Дарик Велико Търново 

 

20/01 Решаваме екологични проблеми с швейцарска 
финансова помощ 

Имаме пълно договаряне на всички средства по програмата - 76 млн. швейцарски франка, каза 
Томислав Дончев 

С осъществяването на проекти, финансирани по Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, ще се решат екологични проблеми в страната, свързани с обезвреждането на 
излезли от употреба пестициди и временното съхранение на опасни отпадъци от бита. Това 
съобщиха на пресконференция в Министерския съвет вицепремиерът с ресор европейски 
фондове и икономическа политика Томислав Дончев и министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева, предаде БТА. 

По думите на Дончев има пълно договаряне на всички средства по програмата - 76 млн. 
швейцарски франка. Става дума не само за техническо сътрудничество, а за истинско 
партньорство, където и двете страни са достатъчно мотивирани, каза вицепремиерът и очерта по-
важните проекти, финансирани от програмата. 

Министър Ивелина Василева отбеляза, че по ос "Околна среда и инфраструктура" за реализация 
на проекти са предвидени над 32 млн. франка, което е близо половината от ресурса на българо-
швейцарската програма. Окончателно са одобрени два проекта - единият е за екологосъобразно 
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита - на 
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стойност над 23 млн. франка, а другият - за екологосъобразно събиране и временно съхранение 
на опасни отпадъци от бита - на стойност над 8 млн. франка. 

В момента има 323 склада за съхранение на пестициди у нас, в 288 от тях е установено тяхното 
наличие, като общото им количество е 4900 тона, посочи Василева. 

С реализирането на проекта ще се постигне 100 процента обезвреждане на пестицидите, 
намаляване на броя на складовете и предотвратяване на заплахата за околната среда и 
населението, подчерта тя. По думите й намаляване на здравните рискове за населението и 
подобряване на качеството на живот ще се постигне и с реализирането на втория проект. При него 
пилотни общински центрове за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци ще 
се разработят в Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен. 

Това не е само инвестиране на средства, а реално сътрудничество, каза на пресконференцията 
посланикът на Швейцария Денис Кнобел. Това е приносът на Швейцария за постигане на 
просперитет в България. В сравнение с европейските ни колеги нашата помощ е много по-малка, 
но сме много по-гъвкави и можем да се адаптираме към специалните потребности на българските 
ни приятели, коментира той. 

През декември приключва петгодишният период на сътрудничество, искаме незабавно започване 
на следващия период с последните съгласувани проекти, каза Хуго Бругман - ръководител на 
отдел "Принос към разширяването на Европейския съюз" в Държавния секретариат по 
икономически въпроси на Швейцария. По думите му в процес на подготовка са проекти за 
сътрудничество между научно-изследователски институти, между българския и швейцарския 
Червен кръст, за развитието на "зелените" обществени поръчки в България и въвеждането на 
дуалното обучение. 

Investor.bg По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Десислава Попова 

 
20/01 България ще унищожава опасните си пестициди 

С финансова помощ от Швейцария България ще обезврежда едни от най-опасните и устойчиви 
органични химикали - пестицидите. Количеството им на територията на страната в момента е 4 
900 тона и това е сериозен проблем. Това съобщи във вторник (20 февруари 2015 г.) министърът 
на околната среда Ивелина Василева по време на представяне на българо-швейцарска програма 
за сътрудничество. 
 
На територията на България са инвентаризирани 323 броя складове, където се съхраняват 
негодни за употреба или с изтекъл срок на годност пестициди. От тях 35 вече са ликвидирани. Така 
в 298 склада в момента има пестициди. 
 
Целта на проекта е да бъдат унищожени напълно опасните химикали с изтекъл срок на годност за 
четири години – до края на 2019 г. 



10 
 

Според Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, 9 от 12-те най-опасни 
устойчиви органични химикали са пестициди.  
 
"Наличието на негодни за употреба пестициди на територията на цялата страна, включително и 
съхраняването им в необезопасявани места, е национален проблем, защото те са риск за околната 
среда и за човешкото здраве," обясни Василева. 
 
По думите ѝ, благодарение на проекта страната ни ще постигне трайно обезвреждане на 100% от 
негодните за употреба пестициди и препарати , намаляване на броя на складовете за тези 
химикалии ще допринесе за намаляване опасността от замърсяване на околната среда като цяло 
и ще гарантира спазването на екологичните, здравните и други регулаторни изисквания. 
 
За екология са заделени над 32 милиона от общо 76 милиона швейцарски франка. Останалите 
пари ще отидат за проекти за разделно събиране на отпадъци в 5 общини, за 28 швейцарски 
трамвая втора употреба за София, за инициативи в образованието и за други дейности. 

От Дневник 

 

20/01 Запрашаване над нормите е измерено в 17 града 

Запрашаване на въздуха над нормите е измерено в 17 града в страната вчера, показва справка на 
сайта на Изпълнителната агенция по околна среда. 
 
Нивата на фините прахови частици във въздуха са били завишени в Благоевград, Бургас, Девня, 
Варна, Горна Оряховица, Враца, Видин, Плевен, Ловеч, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара 
Загора, Сливен, Димитровград, Шумен 
 
В тези градове са измерени стойности, надвишаващи средно денонощната норма с между 1.03 и 
5.69 пъти. Най-голямо е било запрашаването във Видин и Плевен, където стойностите са били 
съответно 5.69 и 4.11 пъти над нормата. 
 
Причина за наднорменото запрашаване е масово използване на твърдо гориво в битовия, 
обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни 
метеорологични условия, посочват от изпълнителната агенция. 

От Дневник 
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23/01 Жители на Баня протестираха срещу строеж на депо за 
отпадъци до селото 

За пореден път жители на село Баня (Разложко) изразяват категорично несъгласие с намеренията 
за изграждане на регионално депо за отпадъци в близост до тяхното село. В петък сутринта те 
излязоха да протестират пред кметството, а след това блокираха за кратко пътя Разлог-Велинград. 
Полицията на място регулира пропускането на коли и камиони, информира регоинален 
кореспондент на БНР. 
Те не искат да допуснат началото на изграждането на депото за отпадъци, насрочено за днес (22 
януари 2015 г.). На терена вече има разположени фургони на фирмата-изпълнител, но няма 
техника и машини. Протестиращите са убедени, че може да се намери подходящо друго място за 
депото и заплашват с жива верига. 
Основното възражение от местната общност е, че обществено обсъждане не е проведено в 
действителност, а само е имитирано. С този мотив е подадената преди доста време (2011 г.) и 
жалбата им към Европейската комисия. 
Жителите изразяват съмненията, че проектът е свързан в корупция и скрити интереси. Една от 
протестиращите напомни, че за да бъде изградено депото, се налага изсичането на 160 дка с над 
60 годишни дървета. За "Дневник" еколози коментираха, че подобно изсичане определено ще 
повиши риска от наводнения. 
 
"Решенията относно изграждането на депа и друга инфраструктура за отпадъци в България се 
взимат без истинско участие на обществеността. Това е видно и от множеството случаи на местни 
инициативни комитети срещу депата и многобройните протести, жалби и съдебни дела, които 
местните хора са принудени да водят, " коментира за "Дневник" експертът по отпадъците Евгения 
Ташева от "За Земята". Според нея, до отпор се стига предимно, защото хората най-често научават 
в последния момент за плановете за строеж. 
"За държавата ни е характерна липса на култура и политическа воля за обществен диалог и 
включване на гражданите във вземането на решения относно стратегически и инфраструктурни 
планове, като тези за отпадъците. Още един пресен пример за този синдром е начинът, по който 
бе разработен и приет Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. - с имитация 
на обществено обсъждане, без отразяване на подадените становища и предложения от 
екоорганизации, без никой да разбере как и кога Министерски съвет прие плана и той стана факт 
между старата и новата година," посочи още Ташева. 
 
За да подкрепят протестиращите на място в петък пристигнаха народните представители от 
Патриотичния фронт Борис Ячев и Атанас Стоянов, както и евродепутатът Ангел Джамбазки. 
Това, което трябва да се случи на местно ниво, е Общинският съвет в община Разлог да задвижи 
процедурата и да намери подходящото място, каза Ангел Джамбазки за БНР. Според политиците 
все още не са изчерпани възможностите за избор на по-удачно място за изграждане на депото, 
без да се загуби европейското финансиране. Те се ангажират да се срещнат по темата с премиера 
Бойко Борисов. /От Дневник/ 


