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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №9 
2015 

29/08 За вредата за пчелите от три вида пестицида 
потвърждава нов европейски доклад 

За връзката между употребата на три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху 
пчелите потвърждава ново проучване на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), 
публикувано тази седмица. 
 
Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета 
от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от 
пчели и други животни. 
 
Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на 
пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се 
пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии. Освен това, 
някои европейски страни предоставят дерогации по отношение на забраната – най-скорошният 
пример за това е разрешената употреба на неоникотиноиди по полета с маслодайна рапица в 
Обединеното кралство 
 
Проучването на европейския орган оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам - 
произвеждан от Syngenta, клотианидин и имидаклоприд - произвеждани от Bayer) в случаите, 
когато се употребяват за пръскане на култури. 
В заключенията на ЕОБХ се казва, че "рискове от висока степен за пчелите са били 
идентифицирани, или не се изключват". 
 
ЕОБХ също така отбелязва наличието на сериозни пропуски в научните познания за въздействието 
на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че "оценката на риска не може да 
бъде финализирана поради липса на данни". 
 
Във връзка с новото проучване Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в 
офиса на "Грийнпийс" в Брюксел, коментира, че ЕОБХ потвърждава това, което вече е доказано от 
доста налични научни доказателства, а именно, че неоникотиноидите представляват сериозна 
заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. Според природозащитниците, ЕК трябва 
да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на 
неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на 
принципа на самообслужване. 
 
Континиеро напомня, че съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва Съюзът да 
насърчава земеделските производители да ги използват. 
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В скорошен доклад на "Грийнпийс" се посочват алтернативни средства за борба с вредителите без 
пестициди. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, 
както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се 
предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични 
алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди, 
отбелязват от международната природозащитна организация. 
 
Европейският орган за безопасност на храните подчертава опасностите от употребата на 
неоникотиноидни пестициди 
 
За връзката между употребата на три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху 
пчелите потвърждава ново проучване на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), 
публикувано тази седмица. 
 
Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета 
от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от 
пчели и други животни. 
 
Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на 
пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се 
пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии. Освен това, 
някои европейски страни предоставят дерогации по отношение на забраната – най-скорошният 
пример за това е разрешената употреба на неоникотиноиди по полета с маслодайна рапица в 
Обединеното кралство. 
 
В новото европейско изследване се подчертава необходимостта Европейската комисия да 
разшири обхвата на текущата забрана на трите пестицида в страните от Европейския съюз за 
всички видове употреби на тези пестициди и спрямо всички култури (?). 
 
Проучването на европейския орган оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам - 
произвеждан от Syngenta, клотианидин и имидаклоприд - произвеждани от Bayer) в случаите, 
когато се употребяват за пръскане на култури. 
 
В заключенията на ЕОБХ се казва, че "рискове от висока степен за пчелите са били 
идентифицирани, или не се изключват". 
 
ЕОБХ също така отбелязва наличието на сериозни пропуски в научните познания за въздействието 
на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че "оценката на риска не може да 
бъде финализирана поради липса на данни". 
 
Във връзка с новото проучване Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в 
офиса на "Грийнпийс" в Брюксел, коментира, че ЕОБХ потвърждава това, което вече е доказано от 
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доста налични научни доказателства, а именно, че неоникотиноидите представляват сериозна 
заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. Според природозащитниците, ЕК трябва 
да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на 
неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на 
принципа на самообслужване. 
 
Континиеро напомня, че съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва Съюзът да 
насърчава земеделските производители да ги използват. 
 
В скорошен доклад на "Грийнпийс" се посочват алтернативни средства за борба с вредителите без 
пестициди. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, 
както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се 
предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични 
алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди, 
отбелязват от международната природозащитна организация. 

 

02/09 Отработеното ядрено гориво ще се третира както досега 
поне до 2030 година 

Прозрачна политика и участие на обществеността в процеса на взимане на важните решения за 
дългосрочното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, това 
предвижда приетата днес от правителството стратегия. Тя касае работата в сектора до 2030 г. 
 
По отношение на дейностите за управление на отработеното ядрено гориво се предвижда като 
най-приемлива алтернатива то да продължи да бъде преработвано с извличане на полезните 
компоненти. Като основен приоритет в дейностите за управление на радиоактивните отпадъци се 
планира изграждането и пускането в експлоатация на Национално хранилище за погребването 
им. 
 
Предвижда се работа в посока усъвършенстване на технологичните процеси на първична 
обработка на радиоактивни отпадъци, оптимизация на процесите за съществено намаляване на 
обема им и както и пускане в експлоатация на съоръжения за вторична преработка на 
радиоактивните отпадъци. 

От Дневник 
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03/09  От днес Казанлък има нова пречиствателна станция 

Най-модерната пречиствателна станция за отпадъчни води е в Казанлък. Днес обектът, на обща 
стойност 22.7 млн. лв, беше официално открит от премиера Бойко Борисов, съобщи пресцентърът 
на Министерството на околната среда.  
 
Пречиствателната станция решава всички екологични проблеми, модернизацията е извършена по 
много добър инженерен начин. Пречистват се отпадъчните води, премахват се неприятните 
миризми, опазва се река Тунджа, каза на церемонията екоминистърът Ивелина Василева. При 
изграждането й не се допусна намаляване или спиране на водата в Стара Загора, и това е един от 
големите успехи на изпълнителите, отбеляза Василева, цитирана от БТА. Сред другите постижения 
са намаляването на разхода на електроенергия с 35 на сто и на шума с 15 на сто. 
 
Общо 37 млн. лв. са инвестирани по оперативна програма "Околна среда" в общината досега. 

От Дневник 

 

07/09  Екоминистърът Ивелина Василева ще участва в 
аудиенция при папа Франциск 

Министърът на екологията Ивелина Василева ще участва в аудиенция при папа Франциск във 
Ватикана следващата сряда (16 септември). На срещата, предвидена за 9 часа сутринта, ще 
присъстват всички министри на околната среда от страните - членки на Европейския съюз. 
Това е едно от основните предстоящи събития за Министерството на околната среда и водите, 
обявено от министър Василева на работна закуска по повод 25-годишнината на ведомството. 
 
Основна тема на разговора с папата се очаква да бъде борбата с климатичните промени и 
значимостта на резултата от срещата на върха в Париж в края на тази година. Двамата европейски 
комисари по околната среда и по климата също ще присъстват на срещата във Ватикана 
следващата сряда. 
 
Визитата при папата е инициирана от страна на люксембургското представителство и италианския 
министър на екологията, съобщиха от пресцентъра на МОСВ за "Дневник". Идеята е тя да се 
проведе преди друга важна среща на 18 септември – тогава министър Ивелина Василева ще 
участва в извънредно заседание на министрите на околната среда в Брюксел, на което трябва да 
се формулира общата позиция на Европейския съюз, която да бъде представена и защитена на 
срещата във френската столица. 
През юни папата издаде официално съобщение за промените в климата, като то е и първото 
подобно изявление на папа, посветено на околната среда. Призивът му към близо 1.2 милиарда 
католици по света може да е началото на силен граждански натиск към политиците. Следващия 
месец папа Франциск се обърна с призив към делегатите на ООН да заемат "много силна позиция" 
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по изменението на климата на глобалната срещата на върха за климата в Париж през декември. 
Очакванията за тази среща са големи, а целта е да се подпише общо споразумение, което да 
задължи всичките 194 държави - членки на конвенцията, да се ангажират с конкретни политики и 
мерки срещу промените на климата. 

От Дневник 

 

15/09 Над 700 кг живак се отделят във въздуха у нас годишно, 
не са определени норми 

Над 3.3 тона е количеството, отделен в атмосферата живак в България общо само за три години ( 
за периода 2010 – 2013 г. ). Над 700 кг от това количество се отделя годишно във въздуха, който 
дишаме. Около 1/3 идва от битовото отопление и топлоелектрическите централи на въглища. 
Друг източник са горивните процеси в индустрията,  в това число и производството на 
електроенергия. 
Това сочат данните в нов доклад на природозащитната организация "Грийнпийс"-България, който 
беше представен в началото на седмицата. 
 
Натрупването на живак в околната среда има негативни последици за здравето на хората и за 
природата. Едно от заключенията от тригодишния анализ е, че въпреки сериозността на 
проблема, той остава скрит за обществото. 
 
От организацията напомнят, че въглищните централи са един от основните източници на живак в 
природата.  

Живакът е сребрист течен метал, той е в групата на тежките метали – заедно с олово, мед, цинк, 
кадмий, никел и др. 
Живакът и неговите съединения са високо токсични и отровни, представляват опасност за 
нормалното развитие на децата и здравето на хората. 

Анализът на "Грийнпийс"-България сочи, че през последните години като цяло в страната 
намалява общото количество отделяни емисии живак, но в същото време процентно делът на 
трите основни източника – битово отопление, ТЕЦ и горивни процеси в индустрията, се увеличава. 
 
Това е обезпокоителна тенденция, предвид сериозни щети за здравето, които причинява 
излагането на живак, коментира Деница Петрова от "Грийпийс"-България. 
 
За здравния ефект от живака 
Живакът е считан от Световната здравна организация (СЗО) за един от десетте най-токсични 
химикала, които представляват главна опасност за човешкото здраве. 
Бебетата, децата и жените в детеродна възраст са най-уязвими от излагането на живак. Сред 
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основните системи, които се засягат от токсичното действие на живака са нервна, имунна, 
репродуктивна и дихателна, а от органите – мозък, сърце, бъбреци, щитовидна жлеза, пише в 
анализа като се позовава на последни данни на Европейската агенция по околна среда и на 
Световната здравна организация. 
 
Чрез горенето на въглища в битови условия и ТЕЦ, живакът, който се намира във въглищата, се 
отделя и попада във въздуха, водите и почвите. Веднъж попаднал в екосистемата, той се натрупва 
и остава там за дълги периоди от време. 

От Дневник 

 

16/09 Премиерът, кметът и еврокомисарят откриха завода за 
отпадъци в София, където "мъжката работа я свършиха жени" 

"Най-специалният проект на София", "Проект, в който мъжката работа я свършиха жени" и "Браво, 
Бойко, браво, г-жо Фандъкова, браво, България". С такива реплики премина официалното 
откриване на дългоочаквания завод за отпадъци в столицата днес, като на церемонията 
присъстваха премиерът Бойко Борисов, кметът Йорданка Фандъкова, българският еврокомисар и 
зам.-председател на Европейската комисия Кристалина Георгиева, вицепрезидентът на 
Европейската инвестиционна банка Ласло Бараняй, министри и депутати. 
 
"Заводът за механично-биологично третиране в село Яна е най-голямото промишлено 
строителство с публични средства от 25 години насам и е ключов за функционирането на 
столицата", заяви Фандъкова и добави, че  днес се отбелязва един много голям успех за града. 
"Питат ме кой е любимият ми проект в столицата, не мога да преценя, но заводът е бил винаги 
най-специалният, защото е ключов за функционирането на града", каза още кметът, предаде 
"Фокус". 
 
Според нея успехът се дължи на мобилизацията и подкрепата на много институции и хора. 
"Благодаря на министър-председателя Бойко Борисов, както и в качеството му на кмет в 
предишни мандати. Първото му правителство даде зелена светлина за проекта", припомни тя и 
уточни, че  84% от финансирането за завода е безвъзмездно. 

От Дневник 

 

16/09 Популацията на риба тон и скумрия е намаляла със 74%, 
сочи проучване 

За последните 40 години популациите на риба тон и скумрия са намалели с над три четвърти 
според данни от скорошно проучване. Числеността на видовете от семейство Scombridae е 
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намаляла със 74% в периода между 1970 и 2012 г. Това сочат данни от скорошно проучване 
на  WWF, цитирано от британския вестник "Гардиън" 
Според данни на природозащитната организация и Зоологическото общество в Лондон още 1234 
океански видове са претърпели спад (49%) в популацията си за същия период. 
"Това е катастрофално. Унищожаваме жизненоважни източници на храна, както и 
екоравновесието в океаните," коментира тревожната тенденция главният съветник по морската 
политика в WWF–Великобритания Луис Хийпс. 
 
Специално внимание се обръща на червената риба тон, която е пред изчезване, наред с 
жълтоопашатата и бялата риба тон, като единствено ивичестият тон показва "изненадваща степен 
на устойчивост" според Хийпс. 
 
При видове като морската краставица, която се счита за деликатес в Китай, числеността е 
намаляла с цели 98% на Галапагоските острови и с 94% в Червено море. 
 
Така безразборният улов на океански видове, които все още са често срещани в менютата на 
ресторантите, е сериозна опасност за видовото биоразнообразие. 
 
Специално предупреждение се отправя по повод разточителните риболовни практики на Япония, 
Китай и Корея, които нанасят по-големи вреди на океана от цяла Европа, пише британският 
вестник. 
 
Но риболовът не е единственият проблем. Причина за сериозния спад са също глобалното 
затопляне и замърсяването на водите с пластмасови отпадъци, които засягат храносмилателната 
система на рибите. 
 
Хийпс обяснява още, че океаните нямат неограничен капацитет и устойчивост на замърсявания от 
човешки дейности. "Този капацитет вече сме го достигнали", казва тя и предрича, че със 
сегашните темпове на замърсяване до 2050 г. всички коралови рифове на земята ще са изчезнали. 
 
"Не всичко е обречено. Все още имаме избор, но трябва да се действа незабавно", завършва 
Хийпс. 

От Дневник 

 

24/09 Регионалната екоинспекция спря част от дейността на 
"Монтюпе" в Русе 

Регионалната екоинспекция в Русе спира една от инсталациите на завода за производство на 
автомобилни детайли и части на "Монтюпе" в града, съобщи пресцентърът на Министерството на 
околната среда и водите. 
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Дейността на завода се ограничава от днес (23 септември) със заповед на директора на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Това ще стане чрез принудително 
извеждане от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алуминий – Карусел №1. Тя ще 
бъде запечатана до привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Комплексното 
разрешително на дружеството, се казва в съобщението. 
 
Пломбирането ще се извърши на 25 септември от експерти на РИОСВ - Русе, в присъствието на 
представители на "Монтюпе". Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването й 
пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе. От 
министерството посочват, че евентуално обжалване няма да спре изпълнението на заповедта. 
 
В последните дни Русе на няколко пъти бе обгазяван, а на 17 септември шефът на регионалната 
екоинспекция Лилия Атанасова заяви, че се е виждало как единият от комините на завод 
"Монтюпе" изпуска мощно вредни емисии, но уточни, че има и друг източник на замърсяване, 
който предстои да бъде локализиран.  
 
Впоследствие компанията опроверга обвиненията, че нейната дейност е замърсявала града, и 
заяви, че е налице тенденциозно оклеветяване. От завода заявиха, че твърденията се правят без 
анализи от контролни проби на качеството на въздуха. 

От Дневник 

 

24/09 Екоминистерството отпразнува 25-годишен юбилей 

Министерството на околната среда и водите отпразнува 25-годишен юбилей от създаването на 
ведомството тази сряда (23 септември 2015 г.). 
През 1990 г. с решение на Народното събрание Комитетът за опазване на природната среда 
(КОПС) при Министерски съвет е преобразуван в Министерство на околната среда. 7 години по-
късно то е преименувано в Министерство на околната среда и водите. 
В резиденция "Лозенец" настоящият министър Ивелина Васиелва, екипът й и служителите на 
министерството отбелязаха празника си заедно с бивши министри на екологията, депутати и 
представители на регионалните структури. 

Настоящият екип запозна гостите си с новата оперативна програма по околната среда и представи 
нов Аламнах на МОСВ, издаден специално по случай 25-та годишнина. 
С видео обръщение еврокомисарят Кристалина Георгиева също поздрави присъстващите по 
повод юбилея. 
 
Сред гостите на празника бяха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Лиляна Павлова. 
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А бившата екоминистърка Долорес Арсенова дойде на тържеството с личния си електромобил, 
който впечатли настоящия министър Ивелина Василева и предизвика интерес сред гостите. 

От Дневник 

 

28/09 Граждански сдружения атакуваха в съда изграждането 
на депо за отпадъци в Ракитница 

Екологичното сдружение "За Земята" и гражданската инициатива "Ракитница – Арнаутито" 
подадоха жалба в съда срещу решението за изграждане на регионалното депо за отпадъци край 
старозагорското село Ракитница. 
На 24 септември сдруженията са подали жалба в Административния съд в София срещу 
издаденото комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци 
Ракитница - Изток. В жалбата се посочва, че решението на Изпълнителната агенция по околна 
среда противоречи на закона и се иска то да бъде отменено, а проектът да бъде спрян. 
 

"Като основен проблем относно депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването 
на достъпа до обществена информация и процеса на вземане на решения, които пряко ги касаят", 
коментира Цвета Христова-Богданова от гражданската инициатива "Ракитница - Арнаутито". 
От двете граждански организации твърдят, че след изграждането на депото в река Съзлийка ще се 
вливат тежки метали и за разрешаването на проблема е необходим допълнителен анализ от 
независими експерти. Посочват, че все още не са получили обещания от кмета на Стара Загора 
Живко Тодоров пълен достъп до цялата документация за депото, а само няколко стари подробни 
устройствени планове и им отказан достъпа до комплексното разрешително. 
От "За Земята" припомнят, че вече са се срещали с Тодоров и са коментирали разработването на 
стратегия за "Нулеви отпадъци", като са предложили варианти за екологично и устойчиво 
третиране на битовите отпадъци. "За съжаление градоначалникът заяви, че ще разгледа по-
подробно предложения подход за "нулеви отпадъци" и евентуално би потърсил съдействието на 
експертите от неправителствения сектор, само ако те се откажат да водят дела и да борят 
общината за недообмисления проект за депо за отпадъци край село Ракитница", посочват от 
сдружението в съобщение до медиите. 
Гражданските организации подготвят и обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с 
която се иска да се спрат парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на 
европейските норми. 
Към 2009 г. България трябваше да е закрила около 200 сметища в покрайнините на големите 
градове и да е изградила 57 модерни регионални депа, които да събират отпадъците на 
общините. През юли тази година съдът на Европейския съюз в Люксембург постанови, че 
страната не е изпълнила задълженията си, като не е предприела необходимото за създаването на 
нови депа, отговарящи на европейските изисквания. 

От Дневник 


