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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №12 
2015 

14/12 Екоминистерството отчете рекултивация на депа с площ 
на 203 стадиона 

Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара, отчита Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на 
общински депа за битови отпадъци, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 - 
2013". По проекта предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица, съобщават 
от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите. 
 
"С колегите изчислихме, че 1450 декара е площта на 203 футболни стадиона с размерите на 
националния", каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, цитирана от 
пресцентъра на ведомството. "Всички помним грозните гледки с хвърчащите найлонови торбички 
и разпръснатите отпадъци – тези терени ще се превърнат в ливади, паркове и спортни площадки", 
добави министърът и благодари на общините за волята и желанието да реализират тези дейности. 
Проектът по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят 
на нормативните изисквания, е част от цялостната политика по ОПОС, която през миналия 
програмен период заделя 830 млн. лв. за отпадъците, а през новия те са 560 млн. лв. 
 
Проектът е на стойност 97 627 253,99 лв. Изпълнителният директор Ренета Георгиева отбеляза, че 
по него са били сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с общини. Изпълнени са 
37 проекта в общините Калояново, Раковски, Столична, Каспичан, Самуил, Разград, Цар Калоян, 
Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Летница, Сливо 
поле, Царево, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, Тополовград, Бяла Слатина, Оряхово, 
Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, Приморско, Чипровци, Елхово. 
 
В общините Хитрино, Силистра и Ветово са рекултивирани по две депа, до дни ще приключи 
изпълнението в община Върбица, а Русе – до края на 2016 г. също ще изпълни техническата си 
рекултивация. 
 
Към момента по договорите са разплатени 61 840 хил. лв., а до края на 2015 г. се очаква да бъдат 
разплатени още над 6 млн. лв., посочи Ренета Георгиева. Така приключва най-сложният проект по 
приоритетна ос 2 "Отпадъци" от ОПОС 2007 - 2013, включващ много договори с крайни 
бенефициенти десетки общини. 

От Дневник 
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16/12 Европейската комисия е замразила делото срещу 
България за отпадъците 

Европейската комисия е замразила делото срещу България за депата за отпадъци. Това съобщават 
от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите и уточняват, че причината за 
замразяването е "сериозният напредък в тази сфера". 
 
Делото срещу България се води за неизпълнение на Директивата за депонирането на отпадъци. 
До 16 юли 2009 г. страната ни е трябвало да прекрати експлоатацията на старите общински депа, 
които не отговарят на изискванията на европейското законодателство. Този процес е обвързан с 
изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците, финансирани основно от 
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Забавянето на строежа на новите депа се 
дължеше основно на спирането на плащанията по оперативната програма и на дългите съдебни 
процедури по обжалване на стъпките по проектите, уточняват от МОСВ. 
 
"Това е много добра новина за България. През 2015 г. постигнахме сериозен напредък – закрихме 
54 стари сметища, рекултивирахме 37 и приключихме изграждането на 15 регионални системи за 
управление на отпадъците. С това успяхме да убедим Комисията да не пристъпва към следваща 
фаза на делото, което би означавало сериозни глоби за страната", каза пред журналисти министър 
Ивелина Василева в Брюксел, където участва в Съвета на министрите по околна среда. 
 
От ековедомството посочват, че ЕК възстанови плащанията по оперативната програма на 19 
ноември 2014 г. От началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 13 нови депа и 
бяха закрити 54 стари. По оперативната програма са изградени 15 регионални системи за 
управление на отпадъците. Те обслужват 70 общини и повече от 3,5 милиона граждани. До края 
на 2015-а се очаква да бъдат въведени в експлоатация още четири депа – в Разлог, Стара Загора, 
Никопол и Велико Търново. А през 2016 г. ще бъдат приключени в Бяла /Русенско/, Кърджали, 
Пазарджик и Златица. 

От Дневник 

 

18/12 МАЕ очаква потреблението на въглища силно да намалее 
до 5 години 

Световното потребление на въглища, които сред изкопаемите енергийни източници отделят най-
много въглероден диоксид, силно ще намалее през идните пет години, прогнозира 
Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от АФП. 
 
Очаква се планетата ни да потребява 5.8 милиарда тона въглища през 2020 година, а това ще бъде 
спад с над 500 милиона тона спрямо предишните предварителни оценки. Това посочват експерти 
на МАЕ в годишния си доклад за пазара на въглищата. Той бе публикуван днес, близо седмица 
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след приемането в Париж на световно споразумение за намаляване на затоплянето на климата. 
 
След като достигна 3.3 на сто на годишна основа в периода 2010 - 2013 година, растежът на 
световното търсене на въглища ще забави темпа до средно за година 0.8 на сто до 2020 година и 
относителният им дял в производството на електричество ще намалее от 41 на сто до 37 на сто. 
 
Тенденцията вече е факт. "За първи път от 90-те години на миналия век растежът на световното 
търсене на въглища спря през 2014 година", констатират експертите на МАЕ, според които тази 
година може да има свиване. 
 
Две са основните причини за това понижение, посочва МАЕ: укрепването на политиката в защита 
на околната среда, за което свидетелства и споразумение от Париж за борба със затоплянето на 
климата, и най-вече промените в икономиката на Китай, който е най-големият потребител в света, 
поглъщащ в момента половината от световните ресурси на въглища. 
 
Азиатският гигант, който отчита силно забавяне на икономическия си растеж, развива икономика, 
обвързана по-силно с услугите и по-малко с енергоемката тежка индустрия, отбелязва АФП. 

От Дневник 

 

21/12 По-ниски екотакси ще има за електромобили, нови и 
хибридни коли 

Собствениците на нови, хибридни и електромобили ще плащат по-ниски екотакси, а тези с коли на 
възраст над 5 години – по-високи. Досега за електромобилите и хибридните коли таксата беше 
същата като за останалите автомобили. 
 
За промените, заложени в наредба за определяне на продуктовите такси, публикувана за 
обществено обсъждане в сайта на екоминистерството, съобщиха министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева и заместникът й Красимир Живков в понеделник, цитирани от БТА. 
 
Продуктовите такси на електромобилите се намаляват с 30%, а на хибридните коли - с около 15 на 
сто, уточни още заместник-министърът. При хибридните намалението е по-малко, тъй като 
използват бензинови двигатели, които замърсяват околната среда и изискват повече средства за 
тяхното разкомплектоване и оползотворяване. 
 
Допълнителното намаление на техните екотакси е заради приноса им за опазването на околната 
среда, обясни министър Василева. 
 
Продуктовите такси на новите автомобили се намаляват с 5%, а на тези до пет години - с 3 на сто. 
Ако досегашната такса за нови автомобили е 146 лева, сега тя става 138, а на тези до пет години - 
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от 200 лева - на 194 лева, обясни Красимир Живков. 
 
Увеличението на продуктовите такси за старите автомобили: за тези от пет до 10 години - с три 
процента, от 253 лева - 260 лева, онагледи промените Живков. По думите му за над 10-годишните 
коли увеличението е от 267 на 275 лева. Размерът на таксите е еднакъв с други 
източноевропейски страни като Полша и Чехия, където автомобилният парк е предимно с коли на 
над 10-15 години. 
 
По данни на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда годишно 
общите приходи от екотакси са приблизително около 3 млн. лева. 

От Дневник 

 

23/12 Кабинетът даде право на достъп до информация за минни 
отпадъци 

Кабинетът даде право на достъп на гражданите до актуална информация за минните отпадъци от 
категория А. 
 
Операторите на съоръжения за тези минни отпадъци вече са задължени да осигуряват 
непрекъснат достъп на обществеността до актуална информация за дейността си. Тази 
информация ще се дава безвъзмездно. Това гласи Наредба за управление на минните отпадъци, 
приета от правителството тази сряда. 
 
Сред информацията, достъпна за обществеността са: адресът на съоръжението и името на 
оператора, доказателства, че съоръжението е изградено и функционира в съответствие с 
приложимите нормативи и издаденото разрешително, характеристика и класификация на 
съхраняваните отпадъци, естеството на опасностите от аварии и техния вероятен ефект върху 
околната среда и населението, начините за предупреждение и информиране на населението в 
случай на възникване на авария. 
 
Съоръженията за минни отпадъци се категоризират според степента на тяхната опасност. В 
категория А попадат тези, които могат да станат причина за голяма авария; такива, в които са 
депонирани опасни отпадъци; тези, които съдържат опасни вещества или смеси. 
 
С наредбата се въвеждат европейските изисквания в българското законодателство. По тази 
причина кабинетът е приел и изцяло нова наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и за ограничаване на последствията от тях. 

От Дневник 
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29/12 Екоминистерството: Горенето на сухи дърва намалява 
мръсния въздух с над 40% 

Министерството на околната среда и водите напомня, че горенето на сухи дърва намалява 
мръсния въздух с над 40 %. 
 
"В страната много голям брой домакинства се отопляват на дърва. Затова директорът на дирекция 
"Опазване чистотата на въздуха" Иван Ангелов напомня, че горенето на сухи, а не на току-що 
отсечени дърва, ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици", съобщават от 
ведомството. 
  

"Най-добре е дървата да се оставят да изсъхнат по естествен път за около година. Ако обаче това е 
трудно, хората, които се отопляват с дърва, могат да ги купят през април-май и до началото на 
зимния сезон (ноември-декември) те вече ще бъдат изсушени значително", обяснява Ангелов. 
Препоръката е дърветата да не се купуват в последният момент преди отоплителния сезон и 
веднага да ги горят, добавя експертът. 

 
Важна полза при горенето на сухи дърва е, че с по-малко дървен материал, ще се постигне 
желаният комфортна отопление. От екоминистерството препоръчват още добре да се почистват 
комините. 
  

Ако хората се отопляват с въглища, те също могат да предприемат определени стъпки, с което да 
допринесат за по-чист въздух. 
 
От екоминистерството препоръчват да купуват въглища с по-високо енергийно съдържание, 
защото те съдържат по-малко сяра и пепел и съответно при изгарянето им се емитират по-малко 
вредни вещества. 

От Дневник 

 

30/12 Запрашаване над нормите е измерено в 13 града на 
страната 

Двойно завишаване на нивото на фините прахови частици във въздуха на София е измерено към 
9.00 часа тази сутрин, съобщи Би Ти Ви. Най-мръсен е въздухът в столичните квартали "Павлово" и 
"Хиподрума" и в градовете Перник и Благоевград. 
 
През вчерашния ден в общо 13 града на страната е регистрирано запрашаване на въздуха над 
допустимите норми, показва справка в сайта на Изпълнителната агенция по околната среда. В 
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София, Перник и Благоевград на 28 декември са отчетени нива на фини прахови частици 3 пъти 
над нормата. 
 
Замърсяване е отчетено и в Бургас, Варна, Видин, Горна Оряховица, Кърджали Плевен, Пловдив, 
Русе, Смолян и Стара Загора. Според агенцията причина за високите нива на фини прахови 
частици е в масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор, както и 
емисиите от автомобилния транспорт, съчетано с тихото време и мъглите. 
 
В пловдивския ж.к. "Тракия" вчера е имало и високо ниво на азотен диоксид във въздуха – с 1.07 
пъти над нормата. Агенцията по околната среда отдава това на задържането и натрупването на 
замърсяване от интензивния автомобилен транспорт и неблагоприятните метеорологични 
условия. 
 
Междувременно днес Министерството на околната среда и водите съобщи, че със средства от 
европейските фондове ще бъде изградена информационна система за качеството на 
атмосферния въздух, която ще подава данни в реално време към Европейската агенция за околна 
среда и Европейската комисия (ЕК). 
 
Чрез системата България ще осигури информация за нивата на замърсяване на атмосферния 
въздух, като ще се дава и информация за прогнозните нива на замърсяване и за изпълнението на 
мерките за качеството на въздуха. 
 
Открита е тръжна процедура, с максимална индикативна стойност 700 000 лв. Крайният срок за 
подаване на предложенията е 16.00 ч. на 29 февруари 2016 г. 

От Дневник 


