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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №8 
2015 

13/08 Около 4500 фаса събраха за час доброволци от 
централния плаж на Варна 

4500 фаса, или над 200 кутии с цигари, са били събрани само за един час от доброволци на 
Централния плаж във Варна вчера. Акцията се е провела в късния следобед и обхванала само 
малка част от плажната ивица като целта е била да се установи доколко е разпространен този 
дребен, но опасен за морето отпадък, обясняват организаторите в съобщение до медиите. 
 
Инициативата е част от кампания "Морето не е за една ваканция", която се реализира от 
доброволци, варненската фондация "Мейдей", "Грийнпийс" - България, и екологично сдружение 
"За Земята". 
 
Фасовете са опасни за морето – те съдържат токсини. Могат да бъдат погълнати от морските птици 
и други морски организми – и това да има фатални последици за тях", посочват екоактивистите и 
цитират данни, че цигарените останки съставляват 40% от замърсяването по плажовете и могат да 
бъдат фатални за морските обитатели - костенурки, морски птици. 
 
"Мястото на фасовете не е на плажа, не е и в морето", категорични са активистите и призовават 
пушачите да не оставят такива токсични следи след себе си. Те ги съветват вместо това да носят 
портативни пепелници или да си ги направят с подръчни материали. 
 
"Морето не е кошче за отпадък. Ако искаме да се радваме на чиста морска вода – то трябва ние 
сами да я пазим от замърсяване", коментира Деница Петрова от "Грийнпийс" – България. 
 
Активистите цитират данни, според които около 4.5 трилиона цигарени фасове биват изхвърляни 
по света всяка година, а за тяхното разграждане са необходими десетилетия. Фасът съдържа 
всички отровни вещества, които съдържа и цигарата. Те са около 4000, като 400 от тях са 
канцерогенни, а при разграждането на фасовете се отделят амоняк и сяра. Най-бързо от този 
дребен отпадък се замърсява водата, защото дори само при преминаване през фаса тя отмива 
всички вещества от него. 
 
Фасовете са пълни с катран, никотин и други токсини под въздействие на климатичните условия, 
тези токсини попадат в почвата и влияят на всеки организъм, който влиза в контакт с тях, 
предупреждават еколозите. 
 
Изследванията показват, че са необходими между 5 и 30 години за разграждането на вредните 
съставки във фасовете, при това те никога не се разграждат напълно. 
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Близо 50% от средното количество цигари, което изпушва един човек за една година, се изхвърля 
по нашите улици, паркове и плажове. Така освен да замърсяват, фасовете се превръщат и 
опасност за много животни и птици, които ги поглъщат, като последствията от това са фатални за 
тях. 

От Дневник 

 

14/08 "Грийнпийс" набира средства, за да направи остров 
Родос соларен 

"Грийнпийс"- Гърция започва кампания за набиране на средства, с които гръцкия остров Родос да 
се захранва предимно от слънчева енергия, съобщава СийНюз. 
 
"Родос е островът, на който битката за енергийното бъдеще на Гърция е най-силно видима", 
заявяват от "Грийнпийс"-Гърция. Целта на екологичната организация е да инсталира соларни 
панели по покривите на къщи и сгради на острова и да покаже как страната може да използва още 
по-активно ресурса, с който разполага в изобилие. Необходимите средства за реализиране на 
проектът е един милиона долара. 
 
На острова в момента се строи голяма електроцентрала, която ще използва нефт като гориво. 
От организацията са изчислили, че употребата на нефт за производство на ток на гръцките острови 
представлява общ разход за обикновения потребител от 800 милиона евро на година. А 
употребата на соларна енергия, която Гърция има в изобилие, може да понижи тези разходи. 
 
Краудфъндинг кампанията предприета от "Грийнпийс Гърция" ще завърши след 43 дни. 
 
Според доклад на Еврообзървър Гърция е на четвърто място в Европа по инсталиран капацитет на 
глава от населението. В края на 2014 г. страната е имала около 2.6 гигавата соларни централи. 

От Дневник 

 

17/08 В Тянцзин са били съхранявани стотици тонове цианид 

Китайската армия призна в неделя, че в индустриалната зона на пристанищния град Тянцзин са 
били съхранявани стотици тонове цианид, съобщи "Франс прес", цитирана от БТА. 
 
Генерал Шъ Луцзе, началник на генералния щаб на Пекинския военен окръг, съобщи на 
пресконференция, че силно токсичното вещество е било открито най-малко на две места. Според 
предварителните оценки става въпрос за няколкостотин тона. 
Висшият военен не уточни какъв точно цианид е бил открит. Китайски медии обаче обявиха по-
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рано, че той е натриев, с общо количество 700 тона. 
 
Това признание засили опасенията от отравяне на района на мегаполиса с население от 15 
милиона души. Семействата на жертвите на взривовете от сряда обвиняват властите, че крият 
истината, а интернет сайтове бяха блокирани за разпространяване на слухове. 
 
Правителството не спира да успокоява жителите на Тянцзин, че въпреки повишената 
концентрация на някои замърсители въздухът в града е годен за дишане. 
Китайският премиер Ли Къцян пристигна в неделя следобед на мястото на експлозиите, за да 
оглави спасителната операция - обичайна практика при подобни обстоятелства. Официални 
медии показаха Ли с открито лице без маска. До момента е потвърдена смъртта на 112 души. 95 
души, сред които 85 пожарникари, се водят за изчезнали. 
 
Вероятността да бъдат намерени оцелели е малка, призна генерал Шъ Луцзе. Над 700 души бяха 
приети в болница, след като експлозиите причиниха пожари, които огнеборците все още не са 
изгасили напълно. В събота в Тянцзин отекнаха нови взривове. 

От Дневник 

 

18/08 Учени изобретиха "Книга за пиене", която пречиства 
замърсена вода 

Специална "Книга за пиене" със страници, които филтрират успешно замърсена вода, разработиха 
учени от университета "Карнеги Мелън" в Питсбърг, съобщава Би Би Си. 
 
Лабораторните тестове успешно са потвърдили, че всяка една от страниците в книгата може да 
бъде откъсната и използвана като филтър за вода. 
Страниците са от специално обработена хартия, а книгата съдържа и информацията как и защо да 
се пречиства водата. 
Всяка страница съдържа медни и сребърни наночастици, които убиват бактерии в процеса на 
филтриране. При повече от 25 научни опита със замърсени водоизточници в Бангладеш, Южна 
Африка и Гана разработената хартия успешно е премахнала над 99% от микроорганизмите във 
водата. Така замърсената вода е била пречистена до нива, сходни с тези на чешмяната вода в 
САЩ, твърдят учените. Малко количество сребро и мед също са попаднали във водата, но те са 
далеч под границата на допустимото. 
 
Технологията е разработена от д-р Тери Данкович в продължение на няколко години, преди да 
бъде представена официално тази година на 250-ата годишна среща на Американското химично 
общество в Бостън. 
 
Изобретателят Данкович обяснява, че целта е била книгата да послужи на обществата в 
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развиващите се страни, където има сериозен проблем с достъпа до питейна вода. Около 663 млн. 
души по света нямат достъп до питейна вода. 
 
"Трябва да откъснете лист от книгата, да го поставите вместо стандартния филтър за вода и да 
налеете през него вода от реки, потоци, кладенци или други водоизточници, и ще получите чиста 
питейна вода", обяснява тя пред медията. Наночастиците отделят сребърни и медни йони, които 
биват погълнати от микробите. 
 
Според лабораторните резултати една страница от книгата може да пречисти до 100 литра вода, а 
цяла книга - да осигури чиста вода на един човек в продължение на 4 години. 
 
Данкович и колегите й се надяват на подкрепа на проекта и изразяват надежда, че специалната 
хартия ще започне да се произвежда масово. 

От Дневник 

 

20/08 "За Земята" набира доброволци за поредното си 
почистване в Рила 

Почистване на защитените територии в Национален парк "Рила" организират за 17-а поредна 
година от "За Земята". Доброволческата инициатива ще е общо седем дни – в периода от 31 
август до 6 септември, но този път почистването ще навлезе в нови неизследвани и по-трудно 
достъпни места в планината. 
 
Над 50 души от цялата страна вече са заявили, че ще включат в акцията по почистване на парка. 
Срокът за записване на още доброволци е удължен до тази неделя (23 август). Желаещите трябва 
само да попълнят формуляр. 

Планът 
Благодарение на големия брой участници чистенето ще бъде отново на три различни места, ще 
бъдат обособени два лъча, които накрая ще се съберат на трето място. 
 
Част от групата ще чисти в района на хижа "Мусала" и по-трудно достъпните заслон "Ледено 
езеро" и връх Мусала. Втората част от групата ще е в района на хижа "Белмекен", където досега не 
се е провеждала подобна акция. След тридневно почистване на тези места двете групи ще се 
съберат на хижа "Заврачица", чийто район също ще бъде обстойно изследван за отпадъци. 

Идеята 
Идеята на дългогодишната кампания "Боклукът в раницата" е не само да почисти скрития под 
камъните и между клековете отпадък, но и да събуди едно по-отговорно отношение към 
планината и природата. Основното правило, което всеки турист се приканва да следва, е да 
прибира всички вече празни опаковки обратно в раницата си, тъй като в планината всеки сам е 
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отговорен за отпадъка си, обясняват организаторите. 
 
От "За Земята" напомнят, че е много важно и да консумираме по-умерено и според нуждите си. 
"Един от основните проблеми на хижите е използването на пластмасова посуда за еднократна 
употреба, която често бива изгаряна в печките, отделяйки високотоксични вещества в чистия 
планински въздух. Решението – носете си собствени съдове и прибори", призовават 
организаторите. 

Ежегодната кампания се осъществява благодарение на дарения и доброволци – средствата се 
набират чрез дарения от хора, подкрепящи инициативата, и "продажбата" на тениски, канчета, 
торбички. Участниците в самото чистене заплащат такса участие от 10 лв., която отива във фонда 
за набиране на средства за следващото почистване през 2016 г. Срещу тази сума всеки участник 
получава тениска или кърпа за глава, с осигурена безмесна кухня по време на цялото събитие. 

От Дневник 

 

21/08 Власт за боклука Старите сметища все още са тук 

Когато една власт, било тя общинска или държавна, в рамките на десетилетие не може да осигури 
на гражданите си базови неща като нормални депа за отпадъци, може би тя самата е за 
изхвърляне. Това показва казусът със старите сметища на Република България, които трябваше да 
са останали в историята още през лятото на 2009 г. Осемдесет и четири от тях обаче още тлеят, 
разнасяйки неприятната миризма на държавно и общинско безхаберие и безсилие. Заради 
старите бунища страната наскоро беше осъдена от съда на Европейския съюз в Люксембург, като 
това създава реалния риск държавата да трябва да плаща милиони на един следващ етап. 
 
Вместо обаче конкретните общини и техните ръководни кадри, отговорни за огромното 
закъснение, да носят определени последствия, сега държавата ще предостави средства за 
изграждането на въпросните депа. Живеещите около старите сметища пък още дълго ще трябва 
да дишат един нездравословен въздух, като най-показателния пример на отровна среда на живот 
е бунището на Пазарджик. То е трябвало да бъде ликвидирано преди 30 години. До този момент 
обаче сметището само и единствено се разширява, пали се от само себе си, управлявано по най-
абсурдния начин с обяснението "нищо не може да бъде направено". Община Пазарджик обаче не 
е претърпяла съществени санкции за отглеждането на отровната си рожба от отговорните за 
здравето на хората и природата органи. Това създава за нея комфорта да продължава да действа 
постарому - безотговорно и непритеснявана от никого. А въпросът защо няма механизми, които да 
осигурят по-здравословна среда за хората, остава да виси по цялата верига на властта, която явно 
не работи, т.е. е за боклука. 
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21/08 Ентусиасти се заемат да прeвърнат София в зелена 
столица за Европа 

Превръщането на София от един от градовете с най-влошени екологични показатели в Европа в 
Еко град със своя политика за устойчиво развитие, който да бъде пример и лидер за региона. С 
тази амбициозна цел са се заели експерти и неправителствени организации от нова платформа 
"София - Европейска зелена столица". Усилията им са насочени към ангажиране на общественото 
и политическо внимание, енергия и ресурси за осъществяване на тази цел, посочват в съобщение 
до медиите инициаторите на проекта, който се координира от Група Град. 
 
Като начало участниците в платформата са изпратили писмо-предложение до кмета на София 
Йорданка Фандъкова да внесе кандидатурата на град София за участие в конкурса "European 
Green Capital 2018", организиран от Европейската комисия. 
 
Инициативният комитет има готовност да предложи "мащабна програма от мерки и проекти, 
които в следващите 5-7 години да преобразят града от периферна за Европа "провинциална" 
столица в зелен лидер с ярка идентичност". 
 
Участниците припомнят настоящото предпоследно място на българската столица в класацията на 
европейските зелени градове ( класацията "Индекс на зелените градове" на Сименс позиционира 
София на 29-то от 30 места). Те обаче са убедени, че неизползваните природни ресурси на града 
са толкова големи, че използването им може да промени драматично позицията на София в това 
глобално съревнование. 

В платформата си, инициативният комитет залагат: 
– нова градоустройствена стратегия, насочена към екологично развитие; 
– мащабна програма за велосипедна и пешеходна инфраструктура, споделени и електрически 
автомобили, интелигентно адаптивно управление на паркирането; 
– план за контрол на шума и замърсяването на въздуха и водите; 
– програми за споделена слънчева енергетика, целеви инвестиции в сектора на ВЕИ и постигане 
на 50% дял до 2030 г.; 
– програма за опазване на водите, почвите и зелените системи; 
– насърчаване на градска зелена икономика и зелени предприемачи; 
– подпомагане на градско земеделие и фермерски пазари; 
– програма за развитие на градски екотуризъм и развитие на връзките с Витоша; 
– програма за насърчаване на намаляването на отпадъците, компостиране и рециклиране. 

Един милион дървета повече  
Водеща идея в платформата е програмата "Един милион дървета повече". В рамките на самия 
град има пространство за засаждането на 1 милион нови дръвчета, изчислили са инициаторите. 
Около 15 хиляди декара земи в самия град пустеят: в т.нар "зелени клинове", в междублоковите 
пространства, в периферията на града. Някои са превърнати в сметища, други са територия на 
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незаконни строежи, посочват от инициативния комитет. 
 
Програмата за масово залесяване ще подобри значително качеството на въздуха – особено ценно 
във време, когато София оглавява класациите на градовете с най-мръсен въздух в Европа, 
припомнят от екипа и добавят, че наличието на повече зеленина ще намали шума - друг проблем, 
заради който в момента Европейската комисия води наказателна процедура срещу България. 
 
Зелените зони ще увеличат над 4 пъти парковата среда на София, ще насърчат биоразнообразието 
в района, давайки местообитание за птици и други диви животни, характерни за региона. Някои от 
тези зелени зони могат да се свържат с подстъпите на околните планини, осигурявайки зелени 
"коридори" за излаз към откритата природа, изброяват позитивните ефекти инициаторите и 
припомнят, че тази идея е заложена в градоустройствения план на София още през 1938 г. от 
плана на Мусман, който описва представите си за София като "град-градина". 
 
Платформата "София - Европейска зелена столица" ще бъде представена през септември. 

От Дневник 

 

21/08 Експерти настояват за удължаване обсъждането на 
европарите за околна среда и климат 

Експерти от инициативата "Зелени Закони" настояват за удължаване с два месеца на срока за 
обсъждане на документа, който ще определя как европейските фондове в периода до 2020 г.  ще 
се разпределят приоритетите за околната среда и климата. 
 
Еколозите вече са изпратили свое становище до министъра на околната среда и водите Ивелина 
Василева. В него, те предлагат да се създаде смесена работна група с участието на експерти от 
екоминистерството и неправителствените организация, които да работят  по тази тема два 
месеца. Тази работна група трябва да подобри качеството на публикувания за обществено 
обсъждане документ, смятат експертите. 
 
Според тях определените за обществено обсъждане две седмици през почивния месец август са 
крайно недостатъчни за един "изключително важен документ" какъвто е проектът "Насоки за 
интегриране на политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни 
фондове - Фаза "Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 
2020 г." 
 
Според тях, процедурата за обществена консултация на проекта целенасочено е била нсрочена в 
началото на традиционно почивния месец август – от 5-ти до 19-ти, което е лишило мнозина 
експерти от възможност да се запознаят със съдържанието му. 
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"Настояваме да се уреди възможността за внасяне на допълнителни коментари и препоръки  в 
рамките на следващите два месеца (септември и октомври), така че повече експерти да изкажат 
своето мнение в писмена форма. Така ще се осигури необходимата публичност, съгласуваност и 
одобрение от действително широк кръг експерти и заинтересовани страни на този  документ", 
посочват от инициативата. 
 
В становището на природозащитниците фигурират редица предложения и коментари, които биха 
помогнали забавения с почти две години проект на документ да се допълни и да се изчисти от 
общи и недостатъчно ясни изрази. От  "Зелени закони" дават и конкретен пример с неясен 
критерий за климат в документа, който не дава никакви разграничения по количествени и 
качествени показатели: "Де факто е възможно два конкуриращи се в една мярка на дадена 
Оперативна програма проекта да получат еднакви оценки по този критерий, без значение, че 
единият би допринесъл за намаляване на емисиите например с 1000 тона/год, а вторият – с 1 
тон/год." 
 
Предложението към министерство на екологията е за създаване на смесена работна група с 
участие на представители на неправителствения сектор, които работят в областта на околната 
среда и промените в климата, със задача да подобрят предлагания документ и със срок на 
действие 2 месеца, считано от 01.09.2015 г. 

От Дневник 

 

21/08 Страната на старите бунища 

Сметището на Пазарджик, което от години трови близките села, е само едно 
от 84-те стари депа, които отдавна трябваше да бъдат затворени 

Зловонна миризма на гниещи камари със самозапалил се боклук, оставащи за дълго в съзнанието. 
Отровни газове, непрекъснато носещи се из въздуха и тровещи близките села. Купчините боклуци, 
който стигат до самия асфалтов път, свързващ близките населени места, вече прелитат и от 
другата му страна и се въргалят необезпокоявано в полето. 
 
Така изглежда трудното за описване сметище на Пазарджик. То за пореден път влезе в новините 
след последния голям пожар на него, за потушаването на който са били необходими 3-4 пожарни 
коли. Потушаване, разбира се е силна дума. Бунището пуши постоянно от години, разказват от 
село Капитан Димитриево, разположено на 2 км от него. Селото е главният потърпевш от 
съществуването на безконтролната планина с боклук, на което се изхвърлят дори утайките от 
пречиствателната станция на Пазарджик. Обгазяването може лесно да се установи, ако си 
направите кратка отровна разходка в по-горната част на сметището. То просто пуши отвсякъде. 
Влизането е безпроблемно - необходима е само лична карта, гласи една табела. Във високата част 
на бунището камионите с боклук от Пазарджик вече трудно се качват. Депото е препълнено 
отдавна. Създадено през 1964 г. с живот 20 години, то вече се намира в 51-ата си.    
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На денонощие на сметището влизат около 40 - 50 камиона. Голяма част от тях изсипват товара си 
директно в ниската част до асфалтовия път. Няма мерене на количества, няма нищо. За 
прибутването на камарите с боклук към по-древната планина със смет има два стари булдозера. И 
двата обаче не работят, казват на сметището. Разваляли се постоянно от нещо. Стъклата на 
будката на брояча на влизащите камиони са изпотрошени, "от капитанци" (бел. ред. - жителите на 
Капитан Димитриево), казват ромите, заработващи на сметището. Около 100 - 200 представители 
на малцинствата са неразделна част от живописната картина там. Ровят за хартия, пластмаса и т.н., 
разделят ги и ги дават на "пункта" до самото бунище. "Ние тука пораснахме, от тука се храним, 
някои дни и децата ги взимаме тука, аз самият тука съм роден", разказва синеокият ром на 
видима възраст 40 и реална 25 години. "Не е вярно, че ние го палим, как ще си палим стоката, то 
само се пали от газовете", "успокоява" ни той. 
 
Това е само видимата част от отвратителната картина зад един от хълмовете край Пазарджик. 
Бунището на града всъщност е само едно от десетките стари сметища, заради които страната беше 
осъдена от Европейския съд в Люксембург в средата на юли. Причината - на 16 юни 2009 г. всички 
стари бунища, които не отговарят на европейските изисквания, трябваше да престанат да бъдат 
част от родната реалност. Това обаче не се случи и едва ли ще стане в близко бъдеще. Дни след 
като беше оповестено решението на съда, Министерството на околната среда и водите излезе с 
позитивната пресинформация - до октомври 41 стари депа ще бъдат закрити. Министерството 
обаче пропусна да съобщи, че общата им бройка към момента е 84, за рекултивацията на които 
ще са необходими 197 млн. лв. национално финансиране. Или проблемът продължава да дими 
със страшна сила, поставяйки страната пред реалната опасност на следващ съдебен етап да бъде 
глобена да плаща милиони, а жителите на редица населени места - в изключително вредна за 
здравето им околна среда. 
 
След съд депа  
Накратко - Европейският съюз очакваше от България да изгради 57 модерни регионални депа в 
страната (т.е. няколко общини да изхвърлят на едно място) и да закрие съществуващите си около 
200 стари общински сметища. За изграждането на новите ЕС предостави на страната средства по 
предприсъединителните програми и впоследствие по оперативна програма "Околна среда" 
(ОПОС). Проектите обаче вървят бавно и трудно. Забавянето в изграждането се дължи на 
обжалването на обществените поръчки за избор на изпълнители, последващите процедури по 
издаване на разрешения за строеж, позициите на някои неправителствени организации, 
обясняват от МОСВ. Равносметката показва, че до момента по ОПОС с акт 16 са се сдобили само 7 
регионални депа. От въпросните 57 19 все още липсват (виж картата), а населените места, които е 
трябвало да ги ползват, все още изхвърлят отпадъка си на старите си сметища, които, както вече 
стана ясно, са 84. От тези 19 регионални депа 10 се движат със закъснение, като за 6 от тези 10 
няма да има пари по оперативната програма. За тях ще трябва да плати държавата, тъй като в 
новия програмен период на ОПОС пари за изграждане на депа няма. Тоест, от една страна, 
въпросните общини по една или друга причина са поставили държавата пред риска да бъде 
глобена, а от друга страна, тя ще трябва да им плати сметката по строителството.   
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Колкото до делото в Люксембург, Европейската комисия даде близо три години толеранс на 
България и изпрати официалното си уведомително писмо, в което я приканва да вземе 
необходимите мерки, на 30 април 2012 г. През февруари 2014 г. България представя график за 
закриването на оставащите към онзи момент 104 стари депа: 61 закрити до декември 2014 г., 9 - 
от януари 2015 г., и последните 34 - най-късно през юли 2015 г. Отговорът не удовлетворява 
комисията, явно с право, тъй като графикът очевидно не се спазва, и тя предявява иск. Пред съда 
Република България твърди, че се намира в "абсолютна невъзможност да се съобрази" със 
задълженията си по директивата за отпадъците. Първо, заради обжалването на обществените 
поръчки и нуждата да се преминава през процедури по ОВОС. Второ, заради спрените плащания 
по оперативна програма "Околна среда". И трето - заради това, че закриването на старо сметище, 
преди да бъде изградено ново, би било опасно за здравето на гражданите. Съдът не приема нито 
един от доводите. Първо - държавата членка не може да се позовава на вътрешния си правен ред 
за неспазването на задълженията си към евросъюза. Второ - оперативната програма и 
директивата за отпадъците не са взаимосвързани и е можело да се предприемат поне временни 
мерки. И трето - изискванията на директивата за депата има за цел точно защитата на здравето на 
населението и следователно държавата не може да се оправдава с него, "за да оправдае липсата 
на предприети мерки". 
 
За отровата и хората  
Абсурдният трети довод, че старите сметища опазват здравето на гражданите, би разсмял всеки 
един жител на село Капитан Димитриево, ако ситуацията там не беше безкрайно тъжна. Бунището 
на Пазарджик е може би и най-добрият пример защо изискванията на ЕС е трябвало да бъдат 
спазени и колко безхаберни могат да бъдат общините. Иван Златинов е кмет на селото за трети 
мандат, като 10 от въпросните 12 години се занимава със сметището на близката по-голяма 
община, като през годините е писано до всички: екоминистри, парламент и т.н., въпросът е 
отразяван и от медиите. "Няма институция, до която да не е писано. Но няма кой да ни помогне", 
казват отчаяно в общината. 
 
Селото и отпадъците му се водят не към Пазарджик, а към община Пещера. Въздушните течения 
обаче са такива, че пушеците на пазарджишкото сметище в 70% от случаите отиват към Капитан 
Димитриево. "Не може да се диша тук и нещата стават нетърпими", казва кметът. "От актовете за 
смърт се вижда, че в Пещера починалите от рак са 25%, а в Капитан Димитриево - 65%", казва 
кметът, като смята, че единствената причина може да са само биогазовете от сметището. 
Регионалната екоинспекция обаче стандартно не отчита замърсяването да е преминало 
критичната точка, или както обясняват от община Пазарджик - "въздухът в селата е в нормата за 
извънредни ситуации". Оттам не си спомнят общината да е глобявана, а и "не виждам защо 
трябва да бъде глобявана от РИОСВ", коментира зам.-кметът Петър Петров. Новото регионално 
депо няма да е готово поне в следващата година и половина и от Капитан Димитриево искат от 
Пазарджик да се изпълняват нужните дейности. "Нито се запръстява сметището, нито се 
премахват ромите там", обяснява Златинов. По неговите думи има самозапалване през лятото, но 
през зимата ромите палят, за да се топлят. Отделно депото, намиращо се в зоната по "Натура 
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2000" - "Бесапарски ридове", вече три пъти е надвишило предвидените размери. Преди около 
месец РИОСВ предлага 8 мерки, по-важните от които - да се чакълира 150 метра нагоре, за да 
могат камионите да се качват и да не изсипват до пътя, да се запръстява, да се сложи ограда, да се 
спрат ромите и т.н. "Но зам.-кметът г-н Петър Петров каза в лицето на областния управител "това 
няма да се случи, нямаме пари", коментира Златинов. 
 
"Не е вярно, че общината няма пари", твърди Петров. "Няма кой знае какви мероприятия, които 
да се свършат, за да може това нещо да изчезне. То няма да изчезне", казва той. "Искам да видя 
как трябва да изглежда техниката, която ще иде да запръсти ската на депото. Искам да видя 
самолет ли е, вертолет ли е, ходеща по земята техника не може да стигне дотам", смята той. Не 
разбира и как ограждането на депото ще спра самозапалването, както и какво незаконно вършат 
ромите там. Общината се е разбрала с концесионера само за някои по-дребни неща като това 
отпадъците да се избутват от по-ниските част с верижна техника, т.е. с двата неработещи 
булдозера, да се оросява и пак в по-ниската част да се правят просеки между купчините с боклук, 
така че при пожар огънят да не се прехвърля от една на друга.  
 
Концесионер на сметището е фирма "Брокс", която отговаря и за за почистването и 
сметоизвозването на града. Собственик на фирмата е Благо Танков, който също така се занимава и 
със строителство. Той е бил общински съветник в Пазарджик от групата на БСП, като името му 
стана шумно дискутирано, след като през 2009 г. Комисията за разкриване и предотвратяване на 
конфликт на интереси към общинския съвет се раздвои има ли конфликт на интереси между 
статута му на общински съветник и концесията за почистване на града. От отчета на компанията се 
вижда, че всъщност бизнесът по чистота е доста доходоносен, като печалбата за 2014 г. на 
дружеството е 1.2 млн. лв. при приходи от 4.2 млн. лв.  
 
"Не сме мързеливци и негодници, които 8 години се мотаят. Напротив, огромен труд е извършен", 
заявява зам.-кметът на Пазарджик Петър Петров. Проектът за ново депо започва още по време на 
ИСПА. По думите на зам.-кмета на Пазарджик проектът се е забавил по хиляди причини, като най-
малка вина за тях имала общината. Първо, нито една от по-малките съседни общини не пожела да 
предостави площадка, различна от предлаганата от Пазарджик, която е до старото сметище на 
града. "Имаше по-добри от тази, която ние предложихме, затова депото не успя да стане по 
ИСПА", обяснява Петров. Следват процедурите по ОПОС. От МОСВ назначават консултанти, които 
да разработят концепцията. Повече от година по-късно обаче Пазарджик съобщава на МОСВ, че 
финансовите анализи не струват и общината сама ще си намира консултанти, като това е още 
години загуба на време. Следват дълги разговори между общината и министерството по идейния 
проект. Накрая депото не успява да получи финансиране по програмата. 
 
За изграждане на една нова клетка обаче получи пари от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като индикативната стойност на поръчката 
за строително-монтажни работи е за 13.4 млн. лв. без ДДС. Срокът за избор на изпълнител беше 
удължен, но Петров уверява, че той ще бъде избран до края на месеца. Проблемите за Капитан 
Димитриево обаче остават. Клетката ще бъде с живот 18-20 години, но според Петров може да 
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работи и 30, което предвид свършеното до момента от община Пазарджик звучи по-скоро 
заплашително. Изграждането му ще отнеме време. Отделно все още не е задвижен и проектът по 
рекултивация на старото, което по изчисленията на Петров ще струва 4-4.5 млн. лв., отново 
национални средства. Надеждата на жителите на селото е насочена само към Брюксел, като през 
септември 2013 г. дотам е изпратена петиция. Година по-късно кметът е информиран от 
Комисията по петициите, че тя ще се обърне към ЕК с молба за извършване на предварително 
разследване. 
 
Последно десет   
Пазарджик е едно от десетте депа, които се движат с голямо закъснение. Четири все пак успяха да 
се класират за финансиране по ОПОС (Ямбол, Стара Загора, Разлог и Бяла). За останалите шест 
(Пазарджик, Благоевград, Дупница, Провадия, Кърджали и Златица) ще се търси национално 
финансиране. Причините за забавянето са различни, някои основателни, някои по-скоро продукт 
на схеми с цел лично облагодетелстване. За новото регионално депо на Ямбол изборът на 
площадка е направен отдавна. Тя е точно до старото сметище на Ямбол, намиращо се на 10 км от 
града, на територията на община Тунджа. Проектът първоначално се движи в такт, избират се 
строител и надзор, но гражданско сдружение обжалвало всеки акт на общината и на регионалната 
екоинспекция, обясниха преди време от общината, откъдето твърдят, че председателят на 
движението има къща в близост до сега действащото депо, която е построил доста след като то 
вече е действало като такова. 
 
Депата на Благоевград и Дупница пък първоначално са едно, а водещата община е Кочериново. В 
един момент подготвянето на проекта се финансира по програма ИСПА, след това следва нова 
възможност за финансиране по ОПОС. Стига се обаче до извода, че проектът е икономически 
неизгоден, Кочериново се оттегля от водещата си роля и регионът се разделя на две - Дупница и 
Благоевград. Следват нови проблеми. За новото депо на Благоевград, където отпадъците си ще 
изхвърлят още Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, дейностите по проекта са били блокирани 
от петричкото сдружение "Еко Струма 2000". То завежда дело, оспорващо екологичната оценка, 
като това отлага изграждането на депото с близо 2 години. Сдружението се свързва с близката до 
Цеко Минев коалиция "Природата за хората и регионите". Около депото в Дупница също има 
брожения като активност по време на протестите на жителите на село Джерман, в близост до 
което ще е депото, показва лидерът на "Екогласност" Емил Георгиев. "Разработен е доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда. Той обаче се обжалва в съда", коментира наскоро 
дупнишкия случай екоминистърът Ивелина Василева, като окачестви забавянето като 
"притеснително". Проблем с процедурата по ОВОС среща и депото на Провадия, като там назад в 
годините се е наложила смяна на площадката и започване от нулата. Срещу изграждането на 
депото на Разлог, което ще обслужва още Банско, Белица и Якоруда, пък има протести от страна 
на разложкото село Баня, край което ще бъде депото. През март тази година жителите дори 
подеха подписка за отделяне на селото от общината. 
 
Друг е казусът на регионалното депо на Кърджали, което ще обслужва 8 общини - Ардино, 
Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград. Проектът 
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беше подновен през пролетта на мината година след 5-годишно замразяване, тъй като той беше 
един от рисковите по програма ИСПА, заради които ЕК наложи финансови корекции от 11 млн. 
евро през 2010 г. Причината - неправомерно сключени договори за строителство чрез процедура 
на пряко договаряне. Така по време на управлението на Орешарски кметът Хасан Азис и 
тогавашният зам.-министър на МОСВ Чавдар Георгиев подписват споразумение за поетапно 
изграждане и довършване на депото край с. Вишеград с национални средства. 
 
Недовършеното депо на Златица, към което са още Пирдоп, Челопеч, Копривщица, Чавдар, 
Мирково и Антон, пък се строи от над 10 години. През 2009 г. то стига до прокуратурата след 
проверка на Сметната палата на предоставените целеви средства на общината за периода от 
началото на 2003 до края на 2007 г. Проверката тогава показва, че при 3.3 млн. лв. стойност на 
първоначалния договор между общината и фирмата "Валмекс" в крайна сметка са платени 6 млн. 
лв. - пари от бюджета и от ПУДООС. Тогава кметът на града Нонка Каменова решава да върне 
парите от ПУДООС и да прекрати договора с фирмата. Скандалът обаче я скара с община Пирдоп, 
която пък спира да приема отпадъците на съседите си и Златица над два месеца изпада в криза с 
боклука. Към днешна дата Златица все още е в дългия списък на закъсняващите. 

Капитал Калина Горанова 

 

21/08 Власт за боклука 

Старите сметища все още са тук 

Когато една власт, било тя общинска или държавна, в рамките на десетилетие не може да осигури 
на гражданите си базови неща като нормални депа за отпадъци, може би тя самата е за 
изхвърляне. Това показва казусът със старите сметища на Република България, които трябваше да 
са останали в историята още през лятото на 2009 г. Осемдесет и четири от тях обаче още тлеят, 
разнасяйки неприятната миризма на държавно и общинско безхаберие и безсилие. Заради 
старите бунища страната наскоро беше осъдена от съда на Европейския съюз в Люксембург, като 
това създава реалния риск държавата да трябва да плаща милиони на един следващ етап. 
 
Вместо обаче конкретните общини и техните ръководни кадри, отговорни за огромното 
закъснение, да носят определени последствия, сега държавата ще предостави средства за 
изграждането на въпросните депа. Живеещите около старите сметища пък още дълго ще трябва 
да дишат един нездравословен въздух, като най-показателния пример на отровна среда на живот 
е бунището на Пазарджик. То е трябвало да бъде ликвидирано преди 30 години. До този момент 
обаче сметището само и единствено се разширява, пали се от само себе си, управлявано по най-
абсурдния начин с обяснението "нищо не може да бъде направено". Община Пазарджик обаче не 
е претърпяла съществени санкции за отглеждането на отровната си рожба от отговорните за 
здравето на хората и природата органи. Това създава за нея комфорта да продължава да действа 
постарому - безотговорно и непритеснявана от никого. А въпросът защо няма механизми, които да 
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осигурят по-здравословна среда за хората, остава да виси по цялата верига на властта, която явно 
не работи, т.е. е за боклука. 

Капитал 

 

26/08  Столичната община спира търг за изгаряне на 
отпадъците от новия завод за рециклиране 

Ще бъде сключен договор само с "Девня цимент", другите две по-скъпи 
оферти няма да бъдат приети 

Общината не е доволна от подадените оферти в обществената поръчка за "оползотворяване" на 
т.нар. RDF отпадъци - крайния продукт след третирането на боклука в новия завод край с. Яна, и 
затова я прекратява. Това става ясно от съобщение в Агенцията по обществени поръчки.  
 
Целта на търга 
Търгът имаше за цел да намери три различни изпълнителя, които да изгарят RDF отпадъците в 
продължение на четири години, срещу прогнозен бюджет от общо 25 млн. лв. Де факто 
обществената поръчка беше разделена на три части единствено по критерий общ обем на 
изгаряните отпадъци - от различните фирми се очакваше да поемат съответно по 80 хил. тона 
годишно, по 75 хил. тона годишно и по 25 хил. тона годишно.  
За всяка от обособените позиции се яви само по един кандидат - съответно "Златна Панега 
цимент", "Девня цимент" и "Холсим България". Предлаганите от трите производителя на цимент 
цени обаче се различават драстично. За първата позиция офертата е била за 32 лв./тон, за втората 
- 0.05 лв./тон, а за третата - 29.50 лв./тон, става ясно от съобщението за прекратяване на 
поръчката. По тази причина Столичната община е преценила, че ще спре процедурите за двете по-
скъпи позиции и ще сключи договор единствено с "Девня цимент". 
 
Дългият път на боклука 
Този търг е поредна стъпка от сложния път на боклука на София. През септември след 
многогодишно забавяне трябва да заработи заводът за механично-биологично третиране 
"Садината" до село Яна. След рециклирането на боклука в него обаче ще остават въпросните 
крайни отпадъци - RDF. По тази причина от над година тече процедура за построяването на 
площадка за изгаряне на RDF отпадъци в някой от обектите на "Топлофикация - София". Когато 
бъде завършена, тя ще може да обработва по 180 хил. тона отпадък на година. До момента обаче 
общинското дружество е едва на началните фази на проекта. Преди година беше избран 
проектантът - датската компания Rambol, а в последните месеци тя показа и подложи на 
обществено обсъждане готовия си проект. Предстои да бъде избрана конкретна локация за 
площадката, като най-вероятното предложение към момента е ТЕЦ "София". Чак след това трябва 
да бъде взето финансиране за проекта и да започне реалният строеж. 
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По тази причина и Столичната община търси компании, които да изгарят RDF oтпадъците в 
периода до откриването на новата площадка. 

 Мария Манолова 

 

26/08 Модната верига H&M дава награда от 1 млн. евро за нови 
технологии за рециклиране 

Шведската модна верига за дрехи H&M обяви годишна награда от 1 милион евро за нова 
технология за рециклиране на дрехи. Наградният фонд, за който съобщиха от компанията тази 
сряда, ще си разделят общо петима победители с добри идеи, избрани от експертно жури. 
 
"Нито една компания не може да си позволи да продължава да работи както досега", казва по 
повод Global Change Award изпълнителният директор Карл-Йохан Персон, цитиран от британския 
вестник "Гардиън". По думите му най-голям потенциал да спечелят имат идеите, които ще 
помогнат за намиране на нова технология, с която да може да се рециклират влакната, които 
обаче да останат с непроменено качество. 
 
С бързо нарастващото население търговците на дребно като H&M вече са притеснени от 
потенциалния недостиг на памук (производството му силно зависи от наличието на водни ресурси 
и употребата на пестициди). 
 
Съществуващите в момента методи за рециклиране произвеждат тъкани с лошо качество на 
влакната. Не съществува и ефективен начин за рециклиране на дрехи от смесени материали, така 
че повечето от тях в крайна сметка отиват на боклука. 
 
Модната индустрия трябва да открие бизнес модели, с които да отговори на недостига на ресурси 
в световен мащаб, подчертава Йохан Рокстром – професор по екология в университета в Стокхолм 
и член на журито за наградата на H&M. "Това е голямо предизвикателство за H&M, които 
произвеждат евтини дрехи на добро качество. Фактът, че е евтино, означава, че има риск хората 
на купуват и да изхвърлят или да купуват прекалено много", обяснява Рокстром. 
 
Приходите на H&M са нараснали над два пъти от 2006 г. насам, достигайки 151 млрд. шведски 
крони до ноември за миналата година, което нарежда на второ място компанията като търговец 
на дребно в модната индустрия след испанския моден гигант Inditex. 

От Дневник 

 

 


