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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №7 
2015 

09/07 След разлива от "Лукойл": 500 бона глоба за замърсяване  
Екоминистърът пак успокои, че няма опасност от радиация 
 
Управляващите увеличават петкратно глобите за замърсяване с опасни химически вещества. 
Горната граница на наказанието се вдига от 100 000 лева на 500 000 лева с промени в Закона за 
опазване на околната среда. Това обяви в парламента екоминистърът Ивелина Василева. 
 
Завишаването на глобите беше провокирано от инцидента в "Лукойл" миналия месец. Тогава бе 
допуснат разлив на нефтени продукти от тръбопровод на територията на рафинерията. Заради 
него бяха констатирани замърсявания близо до защитена местност. Имаше опасност и разливът да 
стигне до Черно море.  
 
Заради всичко това "Лукойл" бе наказан с максималната глоба от 100 000 лева. Още тогава обаче 
от екоминистерството обявиха, че санкцията не е достатъчна и се зарекоха да променят закона. 
Той е бил пренаписан от работна група в МОСВ и депутати от района и екокомисията в 
парламента, стана ясно от думите на Василева.  
 
Екоминистърът за пореден път успокои, че няма опасност от радиация за България. Миналата 
седмица слух, че радиационен облак от пожар в Чернобил пълзи към страната ни паникьоса 
българите. Още тогава властите успокоиха, че няма изменение в радияционния фон на страната.  
Днес Василева отново обясни, че стойностите се следят непрекъснато, но отклонения няма.  
"Няма повод за притеснение", отвърна тя на въпрос за продължаващия да тлее пожар в Чернобил.  
Dnes.bg Автор: Вера Александрова 
 
 

09/07 Ровенето в цветните кофи за боклук ще се наказва с 
глоба 

Санкции за социално слаби хора, които изземат пластмасовите бутилки и хартия от цветните 
контейнери за разделно събиране, подготвят в министерството на екологията. Глобите ще се 
въведат с нови текстове в Закона за управление на отпадъците, които се подготвят в МОСВ. 
Другите готвени поправки в закона са по поети ангажименти и за транспониране на европейско 
законодателство.  
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на семинар 
"Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция" в 
четвъртък. 
По думите на Василева подобни промени в закона са начинът да се ограничи проблемът с 
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изпразването на цветните кофи за разделно събиране. Поправките ще подпомогнат общините да 
се справят с това явление, смята министърът. "Това е и въпрос на решение на местната власт чрез 
наредбите за опазване на чистота", обясни тя. 
 
Василева каза, че в момента експертите търсят начин да се въведе възможност за санкциониране 
на място. "Основният проблем е, че трудно може да се хване на място човекът, когато рови в 
контейнерите за отпадъци, а ако се случи, е трудно впоследствие да се прилагат издаването на 
административни актове", каза министърът. 
 
От МОСВ очакват новия законодателен пакет на ЕК в края на годината, като той ще бъде насочен 
към постигане на повече и по-добри резултати за въвеждането на кръговата икономика, с акцент 
върху потреблението и върху производството. 

При разговор с френските специалисти те са споделили опита във Франция – там всяка община 
взема решение по какъв начин да бъдат управлявани твърдите битови отпадъци, как да бъде 
образувана такса битови отпадъци. Общините у нас имат възможност да получават подпомагане 
за инициативи, свързани с подобряване на начина, по който се третират отпадъците от оперативна 
програма "Околна среда", напомни Василева. Основното послание на експертите по време на 
разговора е било, че трябва да престанем да говорим за боклуци и отпадъци, защото става думи 
за ресурси и продукти. В европейски мащаб активно се работи за въвеждането на принципите за 
ресурсна ефктивност и кръгова икономика. 
 
По думите на Василева системата за отпадъците в България дава резултати, отчита се постигане на 
целите както от организацията за оползотворяване на опаковки, така и от разделното събиране на 
отпадъците. Министърът припомни, че задачата е до 2020 г. да се намали с 50% потокът битови 
отпадъци, който отива на депо, да се намали количеството биоразградими отпадъци, да се 
използва повторно и да се рециклират строителните отпадъци. 
 
Василева цитира данните на Евростат за 2013 г., като изтъкна, че в последните години се отчита 
ежегодно 6% намаляване на потока "образувани отпадъци", а са 24% от отпадъците в България се 
рециклират, страната е на 15-о място от държавите членки. (Данните в проучването на Евростат от 
2013 г. са подавани от всяка държава, а методологията на изчислението им е различна и затова 
цифрите са трудно сравними -  бел. ред.) 
 
От всички общини 171 са покрити със системи за разделно събиране на отпадъците, което 
покрива 6 милиона и половина от населението. "Отпадъците трябва да се разделят най-близо до 
източника, от който се събират, защото са ценен източник, който може да подпомогне и 
общинските бюджети, и хората в чисто икономически план. Продължават усилията за закриване и 
рекултивация на депата, 97 млн. лв. са отделени за подпомагане общините за справяне с тях, 
отчете още Василева. 

От Дневник 
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10/07 Изгарянето на отпадъците на София в ТЕЦ е опасно и 
скъпо, предупреждават експерти 

Намерението на Столична община и Топлофикация София да изгарят отпадъците на града в ТЕЦ 
София е опасно и скъпо разхищение на енергия, суровини и обществени средства. Това 
предупреждават експертите по нулеви отпадъци от непарвителствената организация "За Земята" в 
съобщение до медиите в петък (10 юли). 
 
Според тях, използването на изходящите отпадъци – т.нар. RDF, от новия завод за механично и 
биологично третиране на отпадъци "Садината" като алтернативно гориво в ТЕЦ е 
нецелесъобразно решение както на проблемите на общинското предприятие Топлофикация, така 
и на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на София. 
 
Защо е опасно и скъпо 
Една от причините за тези констатации е, че всеки ден ще се образуват 25 тона силно токсични 
пепели, които трябва да се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на 
стотици километри. В доклада за оценка на въздействието върху околната среда се споменават 
три варианти за отдалечени депа за опасни отпадъци: в Русе (на 330 км), Севлиево (на 200 км) и 
неназована мина в Германия (на 2000 км). 
Чрез изгаряне ще се унищожават 180 000 тона годишно ( това е близо половината от годишното 
количество твърди битови отпадъци на София) ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, 
текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират, предупреждават от "За 
Земята". 
По техни прогнози, 36 хиляди тона шлака годишно ще пълнят депата за отпадъци на София. 
При силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни ракообразуващи 
замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 гр/г), тежки метали (0,7 
тона/г кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона/г) и коктейл от органични химикали, 
които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-
съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания, предупреждават природозащитниците. 
Още 650 хиляди километра ще се добавят годишно като допълнителен трафик на камиони в и 
извън града за превоз на горивото от отпадъци до ТЕЦ-а и на шлаката и опасните отпадъци от 
изгарянето до отдалечени депа. 
Според прогнозите на организацията, напредъкът на рециклирането ще спре поради 
конкуренция за суровините, ще унищожава материали, които имат огромен енергоспестяващ 
потенциал, ако бъдат рециклирани, за да замени едва 10% от сега използвания природен газ.  За 
сравнение, загубите по топлопреносната мрежа в София са от порядъка 18%. Ако добавим и 
ползите от подобрена енергийна ефективност на жилищата след саниране, Топлофикация София 
може да спести много повече природен газ с по-евтини инвестиции в подобрения на 
инфраструктурата. 
Изгарянето ще затрудни постигането на задълженията на България за рециклиране – 50%  до 
2020 г. - заложени в Закона за управление на отпадъците и Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, 
и ефективно използване на ресурсите, което може да доведе до нови наказателни процедури и 
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глоби за страната ни. Европейската комисия заведе дело срещу България за трайно превишаване 
на пределно допустимите стойности на фините прахови частици на 18 юни 2015 г. 
 
Като алтернатива от "За Земята" призовават Столична община да предприеме бързи и решителни 
стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини. 
 
Експертите предлагат ефикасни и безопасни мерки като: 
- промяна на базата за изчисление на такса "Битови отпадъци", така че да отразява поведението 
на ползвателите и да таксува количеството смесени битови отпадъци, изхвърлените от тях; 
- постепенно премахване на анонимните улични контейнери и преминаване към индивидуални 
контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми материали и други остатъци на 
всяка етажна собственост / юридическо лице в града – това ще позволи таксуване на база обем и 
честота на събиране, без скъпи инвестиции в специални камиони с кантари или контейнери с 
чипове; 
- широкомащабни и постоянни образователни кампании, които да информират жителите на града 
как, къде и какво трябва да разделят и предават – опасни битови отпадъци, едрогабаритни 
отпадъци, кухненски биоотпадъци, строителни отпадъци . 
 
Днес в 11:30 ч. ще е последното обществено обсъждане на проекта в зала 5 на Столична 
община на ул. Московска 33, което е отворено за всички желаещи да участват. 

От Дневник 

 

17/07 ЕК е спряла наказателната процедура срещу България за 
замърсен въздух 

Европейската комисия (ЕК) взе решение за закриване на наказателната процедура срещу 
България, свързана с неизпълнението на задълженията по спазването на националните тавани 
на емисии на атмосферни замърсители от големи горивни инсталации, определени в Договора 
за присъединяване на България към ЕС, съобщават от Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ). 

Съгласно Договора страната ни има задължение за спазване на обща стойност за емисиите на 
серен диоксид, азотни оксиди и прах от всички големи горивни инсталации. 

В резултат на положените усилия и на инвестирането на значителни за възможностите на страната 
средства, между 2007 и 2013 г. емисиите на различните замърсители от големи горивни 
инсталации в България са намалени неколкократно: на серен диоксид над 6 пъти, на азотни 
оксиди 2 пъти и на прах приблизително 5 пъти, отбелязват от МОСВ. 

За да бъдат постигнати националните тавани на атмосферните замърсители, освен значителните 
по размер инвестиции за изграждане и въвеждане в експлоатация на сероотчистващи инсталации, 
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бяха потърсени допълнителни възможности за намаляването на емисиите, отиващи отвъд 
действащите нормативни изисквания. 

Допълнителните мерки, изразяващи се в прилагане на по-високи степени на десулфуризация и на 
по-ниски нива на емисии на вредни вещества, бяха обсъдени с всеки от операторите на 12-те най-
големи ГГИ в страната. Мерките бяха приети от почти всички оператори. Резултатите от работата 
на тези инсталации бяха няколкократно потвърдени от Регионалните инспекции по околна среда и 
периодично обсъждани с ЕK. 

actualno.com   Редактор: Петя Бързилска 

 

15/07 Леонардо ди Каприо дари 15 млн. долара за екологични 
каузи 

Актьорът Леонардо ди Каприо дари 15 млн. щатски долара за екологични каузи. От фондацията на 
актьора съобщиха преди ден (14 юли), че са субсидирали няколко екологични сдружения и 
организации като WWF, Amazon Watch, Save the Elephants, Tree People, ClearWater (пълният списък 
е публикуван на страницата на фондацията на актьора). 
 
Организациите, които получават тези дарения, "работят за справяне с най-голямото 
предизвикателство пред човечеството в момента", обяви Ди Каприо, който от десетилетия е 
активен природозащитник, а тази година оглави класацията на най-високо заплатените 
американски актьори. 
 
"Унищожаването на нашата планета се случва с темпове, които вече не можем да си позволим да 
пренебрегваме", посочва 40-годишният актьор в свое специално изявление. "Наша отговорност е 
да създадем  бъдеще, в което начинът на живот на нашата планета да не е за сметка на тези, 
които я обитават." 
 
Леонардо ди Каприо създава своята фондация през 1998 г., като целта й беше да финансира 
кампании, проекти и усилия за защита на планетата и нейните застрашени видове. В момента 
фондацията поддържа такива проекти в над 40 страни. През април тази година актьорът обяви, че 
ще прави защитена зона с екокурорт на свой частен остров. 
 
Преди година Ди Каприо стана посланик на Организацията на обединените нации по въпросите за 
климата. Във впечатляващата си реч пред делегатите на ООН през септември актьорът заяви: 
"Това бедствие (климатичните промени - бел. ред.) вече е отвъд личните избори, които отделните 
хора правят. То зависи от решенията и изборите на индустриите и правителства ни." 

От Дневник 
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16/07 В Холандия ще се строят улици от рециклирана 
пластмаса 

Холандия може да стане първата страна, в която ще се строят улици от пластмаса, съобщи 
"Гардиън". 
 
Градският съвет на Ротердам обяви, че обмисля пилотен проект за изграждането на пътна 
настилка от пластмасови бутилки, с които да се замени асфалтът. Според създателите на продукта 
от фирмата VolkerWessels рециклираната пластмаса се поддържа по-лесно и може да издържа на 
по-големи температурни амплитуди - между -40°С и 80°С. Освен това пластмасовите пътища са по-
лесни за инсталиране на кабели и тръби.  
 
Отделните пластмасови части на бъдещите пътища може да бъдат предварително изработени в 
заводи и сглобени на предвиденото място. По-бързото изграждане ще облекчи и задръстванията 
по време на ремонтите.  
 
Проектът PlasticRoad е все още в идейна фаза, но компанията се надява първата напълно 
рециклирана пътна артерия да бъде факт до 3 години.  

От Дневник 

 

20/07 България е виновна по делото за депата за отпадъци, 
реши Европейският съд 

България не е изпълнила задълженията си по директивата за отпадъците, като не е предприела 
необходимите мерки, за да направи нови депа, отговарящи на европейските изисквания. 
 
Това реши съдът на Европейския съюз в Люксембург, но все още не е ясно какви условия ще 
постави съдът и каква ще е цената за забавянето, съобщи "Капитал". 
 
Искът срещу България беше предявен от Европейската комисия на 27 март 2014 година, а 
проблемът с отпадъците започна пет години по-рано. През юни 2009 година България трябваше 
да е изградила 57 модерни регионални депа, които да събират отпадъците на общините. 
Сметищата в покрайнините на всеки град, които към онзи момента са били около 200 на брой, 
трябваше да бъдат закрити.    
 
Преди два месеца министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обясни, че 
забавянето на оперативна програма (ОП) "Околна среда" през 2014 г. е забавило изграждането на 
регионалните депа за отпадъци, но процесът ще бъде ускорен. Миналата седмица екоминистърът 
обяви, че 60 млн. лева вече са преведени от Европейската комисия като авансово плащане, за да 
започне изпълнението на новата ОП "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г.  
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По нея се финансира изграждането на 20 регионални системи, за останалите ще се отпуснат 
средства от държавния бюджет. Цел на правителството е до 2020 г. да бъдат рециклирани и 
повторно използвани 50 на сто от битовите отпадъци и 35% от генерираните биоотпадъци. 
 
В началото на януари 2015 г. бяха направени първите покани за проектни предложения за 
изграждането на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци. 

От Дневник 

 

04/08 Близо 100 млн. лв. за компостиращи инсталации на 
общините 

Новият срок за закриването на 72 стари депа е края на 2016 г. 
иначе глоба от Брюксел 

Близо 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани от общините в изграждането на компостиращи 
инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци. Това е първата схема, с която тръгва 
новата оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г., съобщи екоминистърът Ивелина 
Василева. 
 
През настоящия програмен период Европейската комисия не дава пари за изграждане на нови 
депа, а за намаляване на отпадъците. Това става чрез изграждане на компостиращи и сепариращи 
инсталации. Произведеният от тях продукт пък ще се използва за торене в селското стопанство, 
рекултивация на нарушени терени и мини, поддържане на зелените системи. 
 
Целта е  България да намали депонираните биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г., посочи 
Василева. За 2013 г. страната ни е генерирала 3.135 милиона тона битови отпадъци, от които 
около 1 млн. тона са биоразградими. 
България е поела ангажимент до края на 2016 г. да затвори всичките стари 107 сметища, които не 
отговарят на европейските изисквания. До момента са затворени 35, а до края на годината ще 
бъдат закрити още 41, съобщи още министър Василева. 
 
Неотдавна страната ни беше осъдена от Европейския съд заради неизпълнение на този 
ангажимент, който трябваше да е факт през юли 2009 г. 
 
Проблем остават 35 сметища, които се намират в шест региона, където има съпротива на местното 
население заради определените площадки. 
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Бизнесът изключен от схемата поради липса на интерес  
Новото в кандидатстването по ОПОС 2014-2020 г. е, че документите за участие в първата обявена 
процедура ще се подават само електронно. Така отпадат големите кашони, които бяха неизменен 
атрибут по ОПОС 2007-2013 г. и затрудняваха общините, отбеляза Василева. 
 
Бюджетът на схемата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени или битови отпадъци е 97 млн. лв. 
 
По нея ще могат да кандидатстват само общини, които нямат такива инсталации, посочи Василева. 
От обясненията й се разбра, че бизнесът няма интерес към такива инсталации и по тази причина 
не е дадена възможност и той да се включи. 
 
В момента от 20-те регионални депа, които се построиха или се строят по старата ОПОС, 16 имат 
компостиращи инсталации, уточни екоминистърът. 
 
Проектите са разделени на няколко типа в зависимост от големината на общините. По-малките 
общини генерират повече зелени отпадъци, докато големите - хранителни, посочи Василева. 
 
Поставени са тавани за финансиране на един проект, като той зависи от капацитета на 
съоръжението. Ако инсталацията ще преработва от 10 хил. до 20 хил. т, допустимата помощ е до 
7.4 млн. лв., от 6 хил. до 10 хил. т – до 5.4 млн. лв., от 4 хил. до 6 хил. тона – до 3.9 млн. лв. и от 2 
хил. до 4 хил. тона – 3.4 млн. лв. 
 
Срокът за подаване на проектните предложения от общините е 1 август 2016 г. След това в в 3-
месечен срок управляващият орган на ОПОС трябва да обяви печелившите. 
 
Оценяването  
Подборът на проектите ще става на конкурентен принцип, посочи министър Василева. 
 
Едно от условията, което ще се съблюдава, е дали общините имат компостираща инсталация, 
както и дали са член на регионална система за депониране на отпадъците. Ще се гледа още и 
дали имат одобрена регионална програма за намаляване на отпадъците до 2020 г., каза Василева. 
 
Освен изграждането на компостиращата инсталация, ще се финансира още и довеждащата 
инфраструктура, както и купуване на съоръжения за разделяне на отпадъците. 
 
Първата информационна среща по схемата ще бъде на 20 август заедно с Националното 
сдружение на общините и 28-те областни информационни центъра. 
 
Всички стари депа закрити до края на 2016 г. 
Всичките стари 107 депа трябва да бъдат закрити до края на 2016 г. Такъв ангажимент е поела 
страната ни пред Европейската комисия, стана ясно от думите на министър Василева. 
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Съгласно договора ни за членство в ЕС това трябваше да се случи до лятото на 2009 г. Понеже 
седем години не става, неотдавна страната ни беше осъдена от Европейския съд, но засега без 
налагането на финансова санкция. 
 
Закриването на старите депа е свързано с пускането на новите. По старата ОПОС е финансирано 
изграждането на 20 регионални системи за събиране на отпадъците. От тях 7 са построени. Така са 
закрити 35 стари бунища. До края на годината ще бъдат закрити още 41, каза Василева. 
 
Проблем има за останалите 35. Причината те са свързани с изграждането на депата за шест 
региона, които са рискови по различни причини – недоволство на местното население, обжалване 
на поръчките за строителство или забава от страна на самите строители, коментира Василева. 
 
Рисковите депа, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., са в Разлог, Ямбол и Бяла, Русенско. 
 
Депата в Благоевград, Дупница и Провадия пък се бавят заради определените терени, срещу 
които е местното население. Правителството е готово да финансира тяхното строителство, стига 
местните власти да се разберат, каза Василева. 
 
"Надявам се стриктното спазване на законодателството и пълните гаранции при въвеждането на 
технологии за опазването на почвите, водите и въздуха, да са достатъчно силни, за да убедят и 
местните хора", каза екоминистърът. 

Лили Границка Mediapool 

 

04/08 Екоминистерството обяви поръчка за компостиращи 
инсталации 

Министерството на екологията обяви във вторник (4 август 2015 г.) поръчка за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за зелени и биоразградими битови отпадъци на обща 
стойност 97 млн. лв. Това е първата обявена процедура по Оперативна програма "Околна среда 
2014 - 2020" г. Министърът на екологията Ивелина Василева очаква до края на годината да обяви 
и още 13 покани за обществени поръчки на стойност за над 1 млрд. лв. 
 
Компостиращите съоръжения са необходими във връзка с ангажимента на България да намали 
количеството на отпадъците. Така ще се изгради допълнителен капацитет за рециклиране на 
отпадъци, което ще намали количеството на депонираните битови отпадъци, отбелязват от МОСВ. 
В България делът на тези отпадъци е все още голям – 72% от битовите отпадъци се депонират, 
като около 50 на сто от тях са зелени и биоразградими отпадъци.  
 
Поканата за участие в поръчката е към всички общини, а критериите за участие са свързани с това 
дали общините имат съществуващи компостиращи инсталации, обясни на брифинг министърът на 
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околната среда и водите, цитирана от БГНЕС.   
 
Общините без вече изградени компостиращи инсталации, които са членове на регионална 
система за контролиране на отпадъците, ще могат да кандидатстват по поръчката. Срокът за 
кандидатстване е една календарна година – до 1 август 2016 г. всички документи трябва да се 
представят в електронен вид. 
 
До 2020 г. България е задължена да намали обема на депонирани, биоразградими отпадъци с 
35%. Към края на 2013 г. у нас са генерирани 3 млн. и 135 хиляди тона битова отпадъци, а от тях 1 
млн. 567 хиляди са тоновете биоразградими отпадъци. 
 
По-малките общини генерират повече зелени отпадъци, а по-големите генерират повече 
хранителни отпадъци, сочи статистика, която представи министър Василева, но уточни, че 
компостиращите инсталации, които ще се изграждат, ще преработват и двата типа отпадъци. 
След преработката отпадъците може да се използват в селското стопанство за наторяване, за 
рекултивация на нарушени терени, мини или за целите на поддържане на зелените системи на 
общините. 
 
на 20 август ще се проведе среща с общините и представители на 28-те областни информационни 
центъра по оперативните програми за предоставяне на допълнителна информация по 
процедурите на ОПОС. Със същата цел ще бъдат проведени и информационни дни в различни 
градове в страната.    
 
Министър Василева представи и втората процедура по ОПОС 2014-2020 – в сектор "Води", която е 
на стойност 61,5 млн. лв. Бенефициент е регионалното министерство. Целта е подобряване на 
инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла. Срокът за кандидатстване от страна 
на МРРБ по процедурата е 30 септември 2015 г. 
 
Оперативната програма за 2014 - 2020 г. е с общ бюджет близо 3,5 млрд. лв. и е насочена към 
основните приоритетни дейности, свързани с опазването на околната среда и изменението на 
климата. Основният акцент в нея са секторите води и отпадъци, където държавата получава 
сериозна подкрепа от страна на ЕК. По новата оперативна програма се предоставят 2,240 млрд. 
лв. за сектор води и 560 млн. лв. за сектор отпадъци. 
 
По повод наказателните процедури на ЕК към България Василева отчете, че страната ни има 
готовност да осигури национално финансиране за изграждане на регионални депа, до момента са 
закрити 35 стари депа и още 41 предстоят да бъдат закрити до края на годината. Сериозно 
забавяне има в Русенско, Разлог и Ямбол. 

От Дневник 


