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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №5 
2015 

04/05 ДП РАО: Хората масово одобрявали да се строи 
хранилище за ядрени отпадъци 

Актуализираният ДОВОС напълно отразява съвременните европейски изисквания за опазване 
околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при 
реализацията на проекта на площадка "Радиана" край Козлодуй. С това твърдение от Държавно 
предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) уведомяват как идеята за хранилище среща 
повече одобрение, отколкото неодобрение хората, които биха били засегнати от строежа му. 

В хода на информационната процедура и обществени обсъждания бяха представени общо 30 
становища от различни заинтересовани страни – институции, организации, групи от граждани и 
отделни граждани, казват от ДП РАО. В 22 от становищата аргументирано се подкрепя 
изграждането на НХРАО*. В 8 мнения на жители на с. Софрониево, община Мизия, с. 
Септемврийци, община Вълчедръм, и с. Лехчево, община Бойчиновци, се изказва нежелание 
проектът да бъде реализиран. Не е упоменато какви са основните причини в тези населени места 
да не искат да се строи хранилището. 

Обществените обсъждания 

В периода 16 до 30 април тази година имаше серия от срещи за обществено обсъждане на 
актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 
Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). От ДП РАО 
уведомяват, че първото от общо предвидени 11 обществени обсъждания (бел. ред. - в 11 
населени места), се е състояло в село Хърлец. В землището на селото ще бъде разположено 
хранилището. В село Борован като наблюдател се присъедини Питър Мур, експерт на ЕБВР, във 
връзка със спазване на Политиката по околна и социална среда на банката. 

Предвид високия обществен интерес към проекта на ДП РАО за изграждане на НХРАО 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определи 11 населени места, в които да бъде 
проведено обществено обсъждане: община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е 
площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, 
Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. Докладът или подробно резюме към него, както книги и 
формуляри за становища бяха изложени на публичен достъп в 51 различни места в 30-
километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”, в чиято непосредствена близост е площадка 
„Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи – на български и английски 
език, бяха публикувани предварително, в законоустановените срокове, на Интернет страниците на 
ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
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По време на срещите бяха поставени редица въпроси, свързани с проектa на бъдещото 
хранилище, с оценката на неговата безопасност, с финансирането му, със значимостта му от 
гледна точка на осигуряване на заетост в региона и др. На всички поставени въпроси експертите 
отговориха изчерпателно по време на срещите, твърдят от ДП РАО. Екипът на Възложителя на 
Инвестиционното предложение ще обобщи в 10-дневен срок и цялата информация – резултат от 
повдигнатите въпроси, в официално становище, което ще бъде публикувано на Интернет 
страниците на ДП РАО и МОСВ. 

* НХРАО на площадка "Радиана" представлява екологично съоръжение с многобариерна 
защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в 
стоманобетонни кубове ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Хранилището ще 
бъде повърхностно многобариерно инженерно съоръжение траншеен тип с капацитет от 19 
000 стоманобетонни контейнери с РАО. Съоръжението ще се състои от няколко 
стоманобетонни вкопани модули, разделени от вътрешни преградни стени на клетки. След 
запълване с опаковки тези клетки се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от 
атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. През целия период 
на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен входящ контрол 
на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на 
площадката на хранилището, така и на околната среда. Националното хранилище ще бъде 
най-новото и модерно съоръжение в Европа от този тип и ще се конкурира по екологични 
показатели с изграденото в Националния парк Оранчуелос в Испания подобно хранилище.  

actualno.com Редактор: Ивайло Ачев 

 

04/05 МОСВ отчита сериозно намаляване на ползването на 
найлонови торбички 

В България се наблюдава постепенно намаляване на потреблението на най-тънките найлонови 
торбички и промяна в поведението на потребителите, съобщиха днес от пресцентъра на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Поводът за констатацията са намалените с 
60% заплащани за тях продуктови такси за периода 2013-2014 г. 
 
Според министерството това се дължи на регулирането на пазара и преориентирането към 
използване на торбички за многократна употреба, което е била и основната цел на въведения 
регулаторен режим. 
България въведе преди три години – през октомври 2012 г., продуктова такса за всички размери 
торбички, произведени от полимери, с дебелина под 25 микрона и размери по-малки от 390/490 
мм. 
 

Причина за отчета на екоминистерството е новоприетата само преди дни (на 28 април) директива 
за драстично ограничаване потреблението на найлонови торбички от Европейския парламент. 
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Ангажиментът залага спад на употребата им с 50% до 2019 г. и с 80% – до 2025 г. 
 
"Въз основа на новия документ България има възможност да запази съществуващия до момента 
режим за заплащане на продуктова такса на брой за всяка торбичка с дебелина до 25 микрона и 
размери до 39/49 см. Разширяването на обхвата до 50 микрона не изисква задължително 
въвеждането на продуктова такса за торбичките в диапазона 25-50 микрона," обясняват от 
пресцентъра на МОСВ. 
 
От екоминистерството поясняват още, че изискването е да се гарантира, че торбичките не се 
предлагат безплатно на мястото на продажба на крайните потребители. В около 80 % от случаите, 
предимно в големите търговски вериги, до момента тези торбички, които са освободени от 
продуктова такса и се третират като такива за многократна употреба, се предлагат на 
потребителите срещу заплащане. 
  
По отношение на сроковете, заложени в  променената директива България счита, че те са 
реалистични и приемливи, особено с оглед на предложената възможност за избор на 
алтернативни мерки от страна на държавите членки. 
  
В съобщението се посочва още, че определянето на методика за изчисляване на броя на 
потребените торбички на глава от населението ще бъде от полза за бъдещ период. 
 
Според ведомството, срокът за транспониране на директивата от 18 месеца е достатъчен, за да 
бъдат спазен и едновременно с това текстовете по прилагането на директивата, които следва да 
се въведат в националното законодателство, да бъдат достатъчно добре обмислени и обсъдени. 

От Дневник 

 

08/05 Замърсяване с озон е имало в редица европейски страни 
през лятото на 2014 г. 

Концентрациите на приземен озон значително са превишили европейските стандарти през лятото 
на 2014 г., сочат последните анализи на Европейската агенция за околна среда. В същото време 
броят на превишенията е по-малък в сравнение с предишни години, което продължава 
тенденцията на спад на този вид замърсяване на въздуха в дългосрочен план за Европа. Тази 
тенденция се наблюдава през последните 25 години, уточняват европейските експерти. 
 
Замърсяването на въздуха с озон е засегнало редица държави в Европа от април до септември 
2014 г. 
Мониторинговите данни от почти всички страни сочат, че те са превишили поне веднъж 
дългосрочната цел, определена от европейското законодателство, докато аларменият праг, който 
е с по-строги параметри, е бил превишен само в четири случая. 
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Приземният озон се образува, когато азотни оксиди и летливи органични съединения реагират 
при слънчева светлина, а това води до особено сериозни проблеми именно през лятото. 
Излагането на високи концентрации приземен озон може да предизвика и да влоши сърдечно-
съдови и респираторни заболявания. Освен това озонът уврежда листата на растенията и забавя 
техния растеж, нанася вреди на горите и дивите растения и води до намаляване на реколтата. 
 
Директивата за качеството на въздуха на ЕС определя четири стандарта за намаляване 
замърсяването на въздуха с озон и срещу въздействието му върху здравето: 
 
– информационен праг: едночасова средна концентрация на озон от 180 μg/m3 
– алармен праг: едночасова средна концентрация на озон от 240 μg/m3 
– дългосрочна цел: максималната дневна осемчасова средна концентрация на озон не трябва да 
надвишава μg/m3 
– целева стойност: дългосрочната цел не трябва да бъде превишавана повече от 25 дни годишно, 
осреднено за 3 години. 
 
В зависимост от това кой праг е превишен властите в засегнатите райони и страни трябва да 
предприемат конкретни мерки. Превишаването на информативния праг например води до 
задължение за информиране на населението за възможните рискове, докато превишаването на 
алармения праг изисква органите да предприемат незабавни действия. 
 
Концентрациите на озон, които са над алармения праг, са измерени четири пъти, но само във 
Франция. Става дума за различни локации, предимно в Южна Франция. 
 
Информационния праг са превишили общо 18 страни. Не са регистрирани такива превишения 
само в България, Хърватия, Естония, Финландия, Ирландия, Лихтенщайн, Литва, Румъния, Сърбия, 
Словения и Швеция. 
 
Замервания на озона са докладвани от общо 1607 мониторингови станции в 30 европейски 
страни. 
Около 80% от тези станции отчитат поне едно превишение на дългосрочната цел от април до 
септември 2014 г., всички страни отчитат такова превишение, изключение правят само Хърватия, 
Естония, Ирландия, Румъния и Сърбия. 
 
Австрия, Кипър, Франция, Германия, Унгария, Люксембург и Испания – това са седемте държави - 
членки на ЕС, където нивата на озон са превишавали дългосрочната цел повече от 25 дни. 
 
За последните три години 16 държави, сред които и България, са превишили т.нар. целева 
стойност от 2012 г. Тук са още Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Унгария, 
Люксембург, Полша, Португалия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и Швейцария. 

От Дневник 
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12/05 Земеделските производители са най-уязвими на 
пестициди, сочи нов доклад 

Най-уязвими на вредното въздействие на пестицидите са земеделските производители и техните 
семейства, както и хората, които живеят в региони с интензивно индустриално селско стопанство. 
Това е заключението на нов доклад, публикуван днес от "Грийнпийс". 
 
Пестициди, които понастоящем са позволени за използване на европейска територия, могат да 
причинят широк спектър от здравни проблеми заради директното излагане по време на работа с 
токсични вещества или чрез храната, която ядем. 
 
От "Грийнпийс" припомнят, че вече има ясни доказателства, че излагането на определени 
пестициди е свързано с различни форми на рак, невродегенеративни болести като Паркинсон и 
Алцхаймер и болести при новородените. В същото време опасенията за широкото използване на 
пестициди в Европа нарастват. 
 
"Грийнпийс" призовава Европейската комисия и политиците в цяла Европа за етапно премахване 
на употребата на синтетични химически пестициди в селското стопанство. Приоритет следва да 
бъде забраната на пестициди, които имат канцерогенни свойства, както и такива, които са 
мутагенни или токсични за възпроизвеждането (канцерогенни, мутагенни и токсични за 
репродукцията вещества (CMRs), категории I и II), и пречат на хормоналната система (ендокринни 
дизраптори (EDCs), както и химически вещества с невротоксични свойства. 
 
Природозащитната организация публикува доклада "Пестицидите и нашето здраве – повод за 
нарастващо безпокойство" след неотдавнашното решение на Световната здравна организация да 
прекласифицира глифозатa – най-разпространеният хербицид в света, като "вероятно 
канцерогенен за човека". Този химикал е използван в продължение на много десетилетия в 
селското стопанство. 
 
Природозащитниците призовават за етапно прекратяване употребата на синтетични химически 
пестициди и преминаване към екологично земеделие. 
 
"Срамно е, че тези, които произвеждат храната ни, страдат най-много заради масивната употреба 
на пестициди върху нашите полета. Земеделските производители и техните семейства носят 
токсичната тежест на провалящата се система на индустриално селско стопанство. Този доклад 
ясно показва, че пестицидите никога не могат да бъдат считани за безопасни, както и че спешно 
трябва да преминем към екологично земеделие – в името на здравословната храна и на 
земеделските производители", коментира Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за 
екологично земеделие на "Грийнпийс". 
 
Докладът "Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство" обобщава 
резултатите от текущи рецензирани изследвания на пестициди, тяхното прилагане и потребление, 
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които допринасят за по-голям брой здравни проблеми, засягащи земеделските производители, 
работниците в парници и техните семейства. Налице са твърди доказателства, че излагането на 
тези химикали е свързано с редица ракови заболявания. Данни показват, че някои пестициди 
(например синтетичните пиретроиди) могат да нарушат имунната и хормоналната система и са 
значителен допълнителен рисков фактор за специфични хронични заболявания, като например 
астма. 
 
Излагането на пестициди по време на бременност носи допълнителни рискове за развиващото се 
дете, тъй като някои от тези химикали директно преминават в плода в утробата. Счита се, че 
ефектът от това излагане в бременността продължава да действа по време на детството под 
формата на вродени малформации и вероятно забавяне на умственото развитие. Вземайки 
предвид различните начини на излагане на химикали в дома, храната и околната среда, здравето 
на малките деца е изложено на риск в по-голяма степен, тъй като те имат по-високи нива на 
излагане, а метаболизмът при техните тела е по-бавен. 
 
Пестициди, които са токсични за нервната система, включват органофосфатните пестициди (OPPS) 
и някои карбаматни пестициди, пиретроиди и неоникотиноиди. Дори и при ниски нива на 
излагане някои от тези химикали могат да предизвикат трайно влошено здраве. Следователно 
доказателствата са убедителни, а необходимостта да се намали излагането на хора на тези опасни 
химикали е наложителна. 

От Дневник 

 

22/05  БалБок Инженеринг участва в изложба "Иновации и 
технологии" 

 

 
БалБок взе участие в поредната инициатива на София Тех Парк – Изложба на иновации и 
технологии, която можеше да бъде видяна в специално брандирана шатра в парк Заимов на 14 и 
15 т. г., по време на Софийския фестивал на науката, но като отделно събитие. 
 
Събитието беше предшествано от организираната през месец април изложба, с която София Тех 
Парк предостави възможност на иновативни компании да представят своите продукти под 
формата на изображения. Изложбата, открита на 2 април от кмета на София Йорданка Фандъкова 
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и изпълнителния директор на София Тех Парк Елица Панайотова и състояща се от 25 постамента, е 
разположена в градинката пред Кристал. 
 
БалБок Инженеринг участва в изложбата със "Системата за разделно събиране на опасни 
отпадъци от домакинствата", за която получи отличието "Иновативно предприятие на годината" в 
област "Зелена иновация" на Десетия иновационен форум през декември миналата година. 
 
Системата се прилага територията на Столична община с голям успех за четвърта поредна година. 
От 2014 г. дружеството организира мобилни пунктове и в много общини на страната: Пловдив, 
Шумен, Сливен, Велико Търново, Радомир и Средец. Предстои въвеждане на системата и в други 
общини. 

 

Източник: БалБок Инженеринг 
- See more at: http://ecology-bulgaria.com/article/1843-balbok-injenering-uchastva-v-izlojba--inovacii-i-
tehnologii#sthash.Yzsce6Gl.dpuf 

От ecology-bulgaria.com 

 

26/05 След дъждовете: Жълти петна оцветиха улиците в София 

Резултати от пробите се очаква да излязат днес 
Жълти петна по земята след последните дъждове в столицата и странна миризма във въздуха 
озадачиха жителите на София. По терасите на кооперации и уличните платна в центъра, източните 
и южните квартали се появи странното оцветяване. 
Причината вероятно е във въздушни маси, дошли от Африка, обяви пред "Труд" синоптикът Петър 
Янков от ТВ МЕТ. По данни на Гражданската защита няма завишена радиоактивност, а от 
екоминистерството съобщиха, че са взели проби от праха. Резултатите ще излязат днес. Втората 
версия е, че петната са причинени от цъфтежа на дърветата. 
 
И в миналото е имало такъв прах, като тогава е установявано, че е полен, отделен от растения, 
обясниха от РИОСВ. И според НИМХ на БАН прахът “окомерно” прилича на полен. Подобна теза 
сподели и шефката на Столичния инспекторат Веска Георгиева. 
 
Нейни колеги провериха и сигнал за мирис на сяра и “отрови”, подаден от жители на “Дружба” 2. 
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Или е нещо моментно, или идва от лабораторна дейност, обясни Георгиева. От РИОСВ посетиха 
мястото, но не взеха проби, защото там няма производствени обекти. Инспекторите обаче 
установили лека миризма, идваща от “междублоковите пространства”. 

Dnes.bg По публикацията работи: Анисия Иванова 
 
 

 
 

  


