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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №6 
2016 

01/06 Три български екопроекта са сред отличените от Брюксел 
като най-добрите в Европа 

Проекти на три екологични организации, работещи в България, са сред отличените като най-
добрите в Европа. 

Природозащитните организации "Зелени Балкани – Стара Загора", WWF, Българска фондация 
"Биоразноообразие" и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) са сред 27-те, отличени 
от Европейската комисия като "Най-добър ЛАЙФ проект 2016" в категорията "Природа". 
Церемонията се проведе във вторник вечер в Брюксел в рамките на ежегодната "Зелена седмица" 
на Европейската комисия, съобщават от коалиция "За да остане природа в България". 

"Гордеем се да попаднем сред най-добрите проекти в категория "Природа" на Европейската 
комисия, защото за по-малко от пет години успяхме да постигнем основната си цел – 
възстановихме белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, където видът беше 
изчезнал за повече от 50 години. Внесохме и освободихме 210 белоглави лешояда, през 2015 г. 
видяхме с радост първото излюпено малко на свобода в района на Врачанския Балкан, а година 
след успешното приключване на проекта може да се похвалим с две малки новосъздадени 
колонии - в Природен парк "Врачански Балкан" и в Източна Стара планина, и вече над осем малки, 
излюпени на свобода от родители, освободени в рамките на проекта. Установихме контакти със 
стотици фермери и животновъди; ветеринари, ловци; ученици, туристи и посетители", разказва 
Елена Кметова, ръководител на единия от българските проекти "Възстановяване на популациите 
на едрите европейски лешояди в България" на "Зелени Балкани - Стара Загора". Проектът е 
изпълнен заедно с Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици. 

Сред отличените проекти е и "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания 
край реки и влажни зони в 10 "Натура 2000" места в българските гори на Изпълнителна агенция по 
горите, WWF и дирекциите на 10 природни парка. "За четири години разработихме програми за 
възстановяване на 13 вида редки растения, с повечето от които никой не беше работил, върнахме 
ги в четири природни парка, възстановихме горски местообитания на площ от над 800 дка в седем 
природни парка и за първи път отгледахме над 1400 дка млади гори в Странджа, припомня 
Веселина Кавръкова, ръководител на WWF - България. 

"Успяхме да организираме най-големите почиствания на природните паркове в три поредни 
години с участие на 9400 души, които събраха 36 тона отпадъци. Учехме се, изпробвахме нови 
методи – събрахме изключително ценен опит – живото наследство на проекта", каза Катерина 
Раковска, ръководител на проекта от WWF. 
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Проектът LIFE+ "Живот за Бургаските езера" е третият награден проект, реализиран от БДЗП в 
партньорство с община Бургас, "Черноморски солници" АД, Българска фондация 
"Биоразнообразие" и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания). Целта му е 
осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата "Натура 2000" и пет 
приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, 
тръноопашатата и белооката потапница, както и устойчиво управление на техните местообитания. 

Екипът на БДЗП с помощта на партньорите по проекта възстанови 4 ха открити водни площи в ЗМ 
"Пода", изгради 11 изкуствени острова за гнездене на птиците във влажните зони около Бургас, 
ремонтира 14,5 км диги и валове в поддържан резерват "Атанасовско езеро" и обезопаси 8,7 км 
опасни за птиците електропроводи до Атанасовско езеро. Усилията на природозащитниците бяха 
възнаградени - за първи път от 18 години насам малкият корморан отново гнезди в защитена 
местност "Пода". 

От Дневник 

 

03/06 Парламентът намали финансовата тежест за бизнес с 
отпадъци от метали 

Парламентът намали финансовата тежест за бизнеса, занимаващ се с отпадъци от черни и цветни 
метали, и въведе идентични финансови задължения за търговията с отпадъци от електроуреди и 
стари автомобили. Това стана с гласуваните на първо четене промени в Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), предложени от Министерския съвет. 

Промените бяха приети в четвъртък с 80 гласа "за", 4 "против" и 7 "въздържал се". Според 
вносителите промените имат за цел намалят административната тежест за бизнеса в сектора и да 
се създават по-добри условия за лоялна конкуренция. 

Депутатите намалиха от 25 000 лв. на 15 000 лв. размера банковата гаранция за дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали, залага една от поправки в закона. Тя отразява препоръките на 
Комисията за защита на конкуренцията. В същото време се въвежда банкова гаранция за търговия 
с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства, като 
мотивът на вносителите е да се ограничи нелоялната конкуренция, защото при предварително 
третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество черни и цветни метали. 

Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като 
търговци или брокери. 

"Или има критичен дефицит на експертност при изготвяне на законопроекта за управление на 
отпадъците, или действа нескрит лобизъм в нечия полза", каза в пленарната зала депутатът от 
"БСП лява България" Манол Генов преди гласуването. Той коментира още пред колегите си, че с 
огромно изумление от БСП констатират, че някой напразно и безотговорно е пропилял времето си 
за повърхностно прекрояване на членовете на този закон. По думите му е жалко, че зад подобен 
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законопроект прозира несвършена работа, ниско ниво на компетентност и експертност и слабо 
познаване на порочните ниши в сектора на управление на отпадъците. Според него в крайна 
сметка вносителят казва, че е съгласен умишлено да бъде деформирана пазарната среда в този 
бизнес. 

От Асоциацията на рециклиращите организации коментираха за "Дневник", че поправките няма 
да доведат до административни облекчения за бизнеса. Ако има финансово задължение само за 
определен вид отпадък, търговците се пренасочват към другите видове рециклируем отпадък 
като пластмаса и хартия, които не са натоварени с тези банкови гаранции, смятат от бранша. 
Според тях, по този начин търговията с черни и цветни метали е преминала в сивия сектор, а сега 
това е претекст за новите поправки, които въвеждат банкова гаранция и за други сектори. 

От Дневник 

 

08/06 "Ядрено гробище" – финландски проект за опасни 
отпадъци  
5500 тона ядрени отпадъци ще бъдат складирани в пещера 

Изкопано в скалите на брега на Балтийско море, ядреното хранилище "Онкало" ("Пещера") е 
замислено да приеме ядрени отпадъци от финландските атомни електроцентрали за вечността, 
предаде Франс прес. 

Намиращо се непосредствено до бъдещ атомен реактор, чието строителство е възложено на 
френската компания "Арева", хранилището ще е първото в света, където ядрени отпадъци с 
висока радиоактивност ще бъдат съхранявани в дълбоки геоложки слоеве. От 2020 г. за един век 
напред "Онкало" ще приеме не по-малко от 5500 тона опасни материали, пише БТА.  

Хранилището се намира на дълбочина от 420 метра под земната повърхност, в район, залесен с 
борове и брези. 

Стойността на проекта е оценен на 3,5 милиарда евро. Това прави "Онкало" най-скъпото ядрено 
хранилище в историята.  

Други страни, сред които Франция и Германия, възнамеряват да последват примера на 
Финландия, въпреки че този метод на съхранение на ядрените отпадъци повдига някои въпроси 
доколко е сигурен, отбелязва АФП. Един от тях е за пропускливостта на подземните пластове.  

На какво ще прилича това хранилище след 10 000 години? Какво ще стане в случай на 
земетресение или терористичен акт? А ако има течове? Това са само част от въпросите, поставяни 
от природозащитници.  

Еколозите подчертават, че на някои от тях просто няма как да бъде даден отговор днес. Преди 100 
000 години неандерталците са ловували мамути и са се разселвали от Африка, припомнят те.  
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Друг въпрос е дали обектът трябва да бъде обозначен с надписи и ако да, на какъв език, казва 
геологът Мати Расанен. В Египет, например, на входовете на пирамидите били изписани 
проклятия, които трябвало да застигнат натрапниците, с цел хората да бъдат отпращани. Точно 
това обаче карало някои да влизат. 

Някои местни жители гледат прагматично на въпроса и са съгласни районът да приеме ядрено 
хранилище. "Това все пак ще е по-добре, отколкото онова, което се случва в целия свят, където 
отпадъци биват изхвърляни произволно", казва Тимо Раувола, продавач на плодове и зеленчуци. 

dnes.bg По публикацията работи: Боряна Павлова 

 

12/06 Мариус Смит от "Plastic Whale": Уловът на пластмаса се 
превръща в хит 

Над 5 трилиона частици пластмаса плуват в световния океан, сочат изчисленията на учените. Това 
замърсяване е сериозен риск за морските животни, които поглъщат пластмаса или пък се 
задушават, омотани в опаковки. Прогнозите са, че количеството пластмаса ще надхвърли това на 
рибата до 2050 г. В момента "пластмасовата супа" е мащабен проблем, който става все по-
популярен, но и сложен за овладяване. 

Преди пет години се появява първата професионална компания за риболов на пластмаса – "Plastic 
Whale" си поставя като мисия да изчисти световните води от пластмасовите боклуци и да ги 
използва като ценен ресурс. Звучи доста амбициозно, но на практика се оказва лесно. Базирана в 
Амстердам, фирмата привлича хора, които да ловят пластмасови бутилки и други отпадъци от 
многобройните канали на града. След това, когато събере достатъчно бутилки, използва 
пластмасата като материал, за да направи лодка. И използва новата лодката за риболов на още 
пластмасови бутилки, с които да направи още лодки. 

Преди да се захване с тази екомисия, която превръща в бизнес, Мариус Смит се е занимавал с 
маркетинг. Пет години по-късно той основава "Plastic Whale", които в момента са абсолютен хит в 
Амстердам. Хиляди негови съграждани, фирми и туристи нямат нищо против да си платят такса, за 
да отидат на риболов за пластмасови бутилки по каналите на града. "Дневник" разговаря с 
капитана на мисията за раждането на идеята, за настоящето и бъдещето й. 

Как стигнахте до идея за риболов на пластмасови отпадъци? Нещо конкретно ли обърна 
посоката в живота ви или става дума за процес на узряване? 

– Преди двайсет години пътувах по света за цяла една година. Минах през едни от най-красивите 
и отдалечени места, навсякъде виждахме пластмасови отпадъци. Бяхме отседнали в северната 
част на остров Борнео, на малък красив плаж, една сутрин се събудихме, времето беше много 
лошо – с много вятър и дъжд заради тайфун, отидохме на плажа и той беше целият покрит с 
пластмасови отпадъци. Тогава осъзнах мащаба на феномена "пластмасова супа". Започнах да се 
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фокусирам върху този проблем, да събирам повече информация за него, след известно време 
стигнах до решение да направя нещо срещу това. 

Как убеждавате хората да се включат във вашата мисия? Много хора си представят истински 
острови от пластмаса някъде в океаните... 

– Да, хората си представят острови, но всъщност не става дума за това. Основен проблем с 
пластмасата е, че никога не изчезва. Разпада се на малки частици, но им отнема стотици години 
да се разградят. Освен това има много химикали в пластмасата. А всеки един ден в океана отиват 
още хиляди тонове пластмасов боклук. 

Морските животни умират заради този боклук – поглъщайки го или като се оплитат и задушават от 
него. Но също така те поглъщат химикалите от пластмасата, които остават в коремите им и накрая 
стигат до чинията ни и ние ядем същите тези химикали. Става дума за голям проблем и спешно 
трябва да обърнем посоката на течението. 

Хората имат ли желание да се включат в овладяването му? 

– В много държави този проблем става все по-популярен, влязъл е в дневния ред на редица 
правителства, на Европейския съюз също, говори се и в медиите, много хора предприемат 
действия срещи "пластмасовата супа". И ние сме една от тези групи, искаме да привлечем 
вниманието, да провокираме загриженост, искаме да включим хората в създаване на решения. В 
Амстердам нашият риболов е хит в момента, хиляди хора се качват на нашите лодки и ловят 
пластмасови отпадъци от канала на града. 

Създадохме тази практика преди пет години. Започнах от родния си град, защото всеки смята, че 
"пластмасовата супа" е в далечните морета и океани, но всъщност тръгва от задните ни дворове, 
защото ние изхвърляме пластмасата във водите, а тези води отиват в морето. 80% от пластмасата 
от моретата и океаните идват директно от градовете. Затова и трябва да започнем от там. 

Значи индивидуална такса от 22. 50 евро за "риболов на пластмаса по канала на Амстердам" не 
е проблем?  

– Да, никога не сме разчитали на субсидии, ние сме компания. Може да се каже, че хората си 
плащат такса, но също така може да се приеме, че те даряват за това ние да съществуваме и да 
ангажираме все повече хора да говорят за този проблем, да оказват натиск на правителствата за 
решението му и лично правят възможно да извадим пластмасата от водата. 

Интересно е как комбинирате кауза с бизнес? 

– Всъщност бизнес модела се разви впоследствие. Започнахме риболова на пластмаса с приятели 
и доброволци. 
Всичко започна на шега. Искахме да направим нещо заедно, да съберем нашите приятели. Не сме 
мислили и точно каква пластмаса ни трябва, за да направим лодка. Просто организирахме едно 
пътуване с лодка и го нарекохме "риболов на пластмаса". Хората го хареса и тогава направихме 
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фейсбук събитие, очаквахме около 50 човека за 10 лодки, но интересът беше огромен – около 450 
човека дойдоха на 30 лодки. Второто събитие беше за 12 000 човека на 70 лодки, стана цяла 
флотилия от лодки на риболов за пластмасови отпадъци. 

После ни потърси една фирма и поиска да им организираме такова събитие с лов на пластмаса за 
цялата им компания. Организирахме го и им изпратихме таксата, а те я платиха. Сега това е 
страшно популярно, миналата година направихме 70 такива събития с над 40 компании и всяка 
една фирма сама се свърза с нас, получи се ефект от "уста на уста". Тази година е същото. Има и 
много туристи, които искат да отидат на риболов за пластмаса в Амстердам, защото ги водим на 
красива обиколка из града с лодка, има и хубава кауза. 

На сайта ви пише, че целта ви е да извадите всичкия пластмасов боклук от моретата и океаните. 
Вярвате ли наистина, че може да постигнете тази цел? 

– Не и ако го правим само ние, разбира се. Това е цел, към която се стремим, но става дума за 
сложен проблем от такъв огромен мащаб, че няма как да го решим само ние. Бихме искали да 
допринесем за тази цел по позитивен начин, ангажирайки повече хора, например чрез 
създаването на нещо хубаво от събраната пластмаса – ние изработваме красиви лодки, 
рециклирайки събраните от канала бутилки. Правим от скоро и скейтборди от капачки, тях пък 
събираме по концерти на открито. 

Как ви хрумна тази идея? 

– Когато създадохме "Plastic Whale", вярвах, че сме част от мрежа от граждани, компании и 
правителствени институции, които искат да работят заедно за позитивно решение. Очаквах да се 
родят нови идеи и проекти. 

Така и стана, започнах да говоря с хора, които организират големи музикални събития, където 
замърсяването с пластмаса също е огромен проблем и те се чудеха как по готин начин да 
ангажират с нашата кауза младите хора, които ходят на техните събития. Аз също не знаех докато 
ние не създадохме прототип на скейтборд, направен от капачките. Свързах с организаторите и 
веднага създадохме нова марка "Wasteboards". 

Миналия уикенд бяхме и на първото събитие – Amsterdam Open Air с около 60 хиляди души, с 
наша мобилна работилница за скейтборди "skateboard bakery" - в един контейнер, на място 
събирахме капачки, топяхме ги на наша пещ и произвеждахме скейбордите на място. 

Изработваме ги в морски контейнер, който може да се затвори напълно и да се пренесе с кораб, 
където и да е по света на подобни концерти – в Холандия, България, Мумбай или Джакарта, и да 
правим скейтборди на локално ниво, с местните хора, да създаваме икономическа стойност там 
на място като в същото време правим нещо срещу проблема с пластмасовите отпадъци. 

Има ли други компании, които искат да практикуват вашия бизнес в други холандски градове 
или в други държави? И вие как гледате на това? 
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- Миналата седмица бяхме в Мумбай, сега сме тук в България, следващата седмица ще сме в 
Лондон, след това ни предстои пътуване в Стокхолм... Хора от различни държави ни търсят и искат 
да работят с нас – дори от Филипините, Африка, САЩ, имаме толкова много електронни писма, че 
в момента се чудим точно как ще се разширим в други държави. 

Успяхме да увлечем страшно много хора в нашите акции и доста ни пишат с въпроси как сме 
успели да привлечем толкова ентусиасти и в същото време да правим бизнес от това. 

И какво им обяснявате? 

– Мисля, че нужната комбинация е да събереш правилните хора заедно и също да създаваш 
правилните продукти. Ако искаш да създадеш например нещо по-практично, то няма да стигне до 
толкова много хора. Аз си поставих цел да създам лодка от пластмасовите отпадъци, които ще 
събираме от канала, но никога не бях правил подобно нещо, никой не беше правил подобна 
лодка. Не знаех нищо за лодките, затова помолих други хора с опит да участват и да ми помогнат. 
Това беше предизвикателство. 

В крайна сметка акциите ни бяха приятно изживяване. Първата ни лодка стана много хубава. На 
хората им хареса да ходят на риболов за пластмаса по каналите на Амстердам, това стана хит. 

Колко пластмаса сте събрали и колко души са се включили? 

– От стартирането си през 2010 г., компанията е събрала 50 хил. пластмасови бутилки и над 10 хил. 
кг различни отпадъци от каналите на Амстердам. Дневното количество зависи от това колко хора 
ще се включат в определен ден, колко бутилки ще има по канала в този момент. 

След като ги съберете какво се случва с тези количества пластмаса?  

– На пристанището в Амстердам сме наели огромен склад, където държим всички бутилки. След 
това ги транспортираме до фабрика, където стават на малки гранули, а оттам отиват в друга 
фабрика, където всъщност правят плоскостите, от които се правят лодките. Ние не правим нищо 
сами, оставяме го на специалистите. 

Защо компанията ви се казва "Plastic whale"? 

– Исках името да се асоциира с нещо огромно, за да показва мащаба на проблема. В същото 
време хабитатът на кита има връзка с морските води, които ние искаме да съхраним. И в същото 
време всички обичат китове, ако изключим може би норвежците и японците, които ги ловуват. 

Децата обичат ли да се включват в подобни акции? 

– Имаме специални събития и програми за училищата. Правим ги обаче чрез нашата фондация 
безвъзмездно. Тя е отделно от компанията ни, която работи за печалба и чрез която организираме 
публични събития. 
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Идеята е през първия ден на детските акции в училище децата да научават за проблема 
"пластмасова супа", а на другия ден да имат и практика на наша лодка, където са на риболов за 
пластмаса. Много е важно децата да са наясно с този проблем, те бързо схващат, че мястото на 
пластмасата не е във водата. Искаме обаче да им покажем и позитивната страна на нещата, че 
пластмасата може да бъде ресурс, от който да направим скейтборд и лодка например. Така 
променяме възприятието им. 

От Дневник 
 

14/06 Проучване установи, че мръсният въздух вреди на 
психиката на децата 

Ново изследване установи връзка между мръсния въздух и нарастващия брой психични 
заболявания при деца. Причинно-следствената връзка е налице дори и при ниски нива на 
замърсяване, са констатирали учените в ключово изследване, публикувано в списание BMJ Open и 
цитирано от британския вестник "Гардиън". 

Учените установяват, че относително малко покачване в нивата на замърсяването на въздуха са 
свързани със значително увеличение в психичните проблеми. Това е първото проучване, което 
прави подобна връзка, но е подплатено с все повече доказателства, че замърсяването на въздуха 
може да повлияе на психическото и когнитивното здраве и че децата са особено уязвими към 
лошото качество на въздуха. 

Учените са наблюдавали какъв е ефектът от излагане на замърсяването на повече от 500 000 лица 
под 18 години в Швеция. 

"Резултатите могат да означават, че по-ниската концентрация на замърсяването на въздуха – най-
вече от трафика, може да намали психичните заболявания при деца и юноши", коментира 
ръководителят на изследването Анна Удин от универистета Умеа, Швеция.  

Професор Франк Кели от Кралския колеж в Лондон заявява, че изследването е важно. По думите 
му, проучването се базира на съществуващи доказателства, че децата са особено уязвими на 
лошото качество на въздуха. Вероятно едната причина е техния начин на живот, тъй като децата са 
по-активни, както и това, че развиващите се организми на подрастващите могат да бъдат по-
уязвими. 

Замърсяването на въздуха във Великобритания надвишава допустимите ограничения в много 
градове. Прогнозите са това да причини 40 000 случая на преждевременна смърт годишно, като 
това включва заболявания на белия дроб, сърдечни удари и инсулти. 

Европейския съюз и Световната здравна организация налагат ограничения за азотен диоксид 
(NO2) 40mcg / m3 (микрограма на кубичен метър), но нивата му надвишават тези допустими 
норми в градове като Лондон. Изследователите са открили, че увеличение от 10mcg/m3 на NO2 
съответства на ръст от 9% при психичните заболявания при децата. За същото увеличение на 
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опасните за здравето фини прахови частици (PM 2.5 и ФПЧ10), ръстът на тези заболявания при 
подрастващи е 4%. 

Няколко по-ранни проучвания са установили връзка между замърсяването на въздуха и 
разстройства от аутистичния спектър, както и с възможностите на децата да учат и да се развиват. 

През май вестник "Гардиън" разкри непубликуван доклад за замърсяването на въздуха, който 
показва, че 433 училища в Лондон се намират в райони, в които има надвишаване на позволените 
лимити на ЕС за замърсяването на NO2. Отново през май, доклад на СЗО констатира, че 
замърсяването на въздуха се увеличава с "тревожни темпове" в редица градове по света. 

От Дневник 
 

16/06 Общо 44 електромобила ще бъдат купени за държавната 
администация 

34 електрически и 10 хибридни автомобила ще бъдат купени чрез Националния доверителен 
екофонд (НДЕФ). Това съобщи министърът Ивелина Василева на пресконференция по повода. 
Пилотната схема, насочена към държавната администрация, беше обявена отново от Василева в 
края на март и е с общ бюджет 1 млн. лв. 

За ползването на тези автомобили са одобрени 22 общини, 3 министерства и изпълнителна 
агенция "Главна инспекция по труда", които ще получат субсидия от 20 хил. лв. за електромобил и 
по 10 хил. лв. за хибриден тип "plug in". Сред одобрените е и Министерството на околната среда и 
водите, което ще се сдобие с два екоавтомобила – един електрически и един хибриден. 

"Автомобилът, на който сега се возя, е 10 годишен, дизелов, и със замяната му ползите ще са 
видими - нулеви емисии, по-малко замърсяване на въздуха и по-малко шум", каза министър 
Василева. 

Еко транспортът ще се ползва за различни функции. Някои от тях ще обслужват строителни обекти, 
с други – ще се извършва контрол по пътната мрежа. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда" например ще получи три електромобила, с които ще осъществява контрол по трудовото 
законодателство. Министерството на икономиката ще покрива куриерски нужди, а община Трън 
ще използва автомобила за "социален патронаж". 

Василева обясни, че целта е да бъде даден пример на обществото за използването на по-
екологични превозни средства. От ековедомството са изчислили, че използването им от 
държавната администрация ще спестяване 138 тона въглероден диоксид годишно. 

Сега предстои одобрените кандидати да обявят обществени поръчки за избор на доставчици, 
което ще отнеме над два месеца. Очаква се първите превозни средства по пилотната схема да 
тръгнат по пътищата през ноември. 
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За улеснение на общините МОСВ съвместно с НДЕФ и Агенцията за обществени поръчки подготви 
унифицирана тръжна документация, а Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията помогна при разработването на критериите за кандидатстване. Няма 
изискване за марки и доставчици, важно е превозните средства да отговарят на заложените 
изисквания, обясняват от ековедомството. 

Пилотната схема ще бъде развита и през следващата година. Обмисля се подпомагане на 
държавните и местните власти за закупуване на микробуси, но това зависи от резултатите на 
програмата. 

Екологичните автомобили са освободени от данъци, а от вчера влязоха в сила и по-ниски екотакси 
при закупуването им. Те са с 30% по-ниски за електромобилите и 15% по-ниски за хибридните. 

Към октомври 2015г. у нас са регистрирани 444 електрически превозни средства, но се надяваме 
броят им да се увеличава, каза министърът. 

От Дневник 

 

20/06 Франция e срещу употребата на хербицида глифозат в ЕС 

Този петък Франция ще гласува срещу използването на хербицида глифозат. Това съобщи 
френският министър на околната среда. Тази позиция на Франция прави още по-несигурно 
бъдещето на широко използвани продукти като хербицида раундъп (Roundup) на "Монсанто" от 
земеделците в Европейския съюз. Основната активна съставка на американския препарат – 
глифозат, беше определена като "вероятно канцерогенна за хората" от Международната агенция 
за изследване на рака (IARC) – част от Световната здравна организация (СЗО). 

Лицензът на ЕС за глифозата изтича в края на юни и ако не бъде удължен, производителите ще 
имат шест месеца за постепенно премахване на продуктите, съдържащи хербицида. 
Научни проучвани за канцерогенни рискове от химикала поставиха земеделците и химичните 
лобита срещу гражданин и екологични групи, а това накара някои политици от ЕС да не искат да 
подкрепят продължаването на употребата му. 

"Франция ще гласува против продължаването на употребата на глифозат", съобщи Сеголен Роаял 
пред журналисти преди срещата на министрите на околната среда на ЕС в понеделник. Точно 
преди една година отново френския екоминистър обяви, че Франция трябва да предприеме 
активна кампания за спиране на пестицидите. Затова тя призова през юни 2015 г. собствениците 
на градински магазини да спрат директните продажби на раундъп на "Монсанто" в страната. 

След като не успя да спечели подкрепа за предложение за подновяване на лиценза за глифозат за 
срок до 15 години, Европейска комисия предложи удължаване на лиценза от 12 до 18 месеца, 
докато се проведат допълнителни научни изследвания. 
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Като големи страни от евросъюза Франция и Германия се въздържаха от гласуване по-рано този 
месец, но дори и за компромисното предложение липсва достатъчно подкрепа. 

Въпросът сега е поставен пред комитета на политическите представител от 28-те държави от ЕС, 
който ще се проведе на 24 юни 2016 г. Ако не се стигне до решение с квалифицирано мнозинство 
там, Европейската комисия може да реши да действа на своя отговорност. 

Комисията иска временно удължаване на лиценза, за да се даде време за проучване на 
Европейската агенция по химикалите, и се надява изследването да разсее предполаганите в 
момента опасности за здравето. Темата е също в дневния ред на срещата на държавите членки с 
експерти на 28 юни. 

Глифозат е най-масово произвежданият пестицид в света. Използва се в селското и горското 
стопанство, за индустриален контрол на плевелите, както и за ливади, градини и водни 
екосистеми, според данните на IARC. 

"Монсанто" защити безопасността на глифозат и не е изключено да обжалва съдебно, ако 
лицензът му не се удължи. Анализатор на Bernstein е изчислил, че "Монсанто" ще намали с до 
$100 милиона щатски долара печалбите си, ако ЕС спре продажбите на глифозат.  

Франция планира да въведе пълна забрана за използването на пестициди, използвани от 
градинари любители, от 2022 г. според изявлението на Министерството на околната среда и 
енергийното министерство от април. 

От Дневник 

 

20/06 Министрите на околната среда от ЕС обсъдиха 
предложението за ревизия на Европейската схема за търговия 
с емисии 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в редовното заседание на 
Съвета на министрите по околна среда в Люксембург. На него беше обсъден подходът, който да 
бъде следван в продължаващите дебати по предложението за ревизия на Европейската схема за 
търговия с емисии (СТЕ), необходимостта от допълнителна работа по ключови елементи на 
досието като финансовите механизми, защитата на секторите, изложени на риск от изтичане на 
въглерод и опростяването на правилата. 

„Стремежът ни в предстоящите дискусии е за стройни, гъвкави и прозрачни правила с 
минимизирана административна тежест и отчитане на националните специфики на държавите 
членки“, каза на заседанието министър Василева. 

И добави, че за България една реформирана Европейка схема за търговия с емисии, с преодолени 
слабости, със справедливо и фокусирано разпределение на безплатни квоти, с точно отчитане на 
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технологичните и производствени промени, със създаване на предвидимост и сигурност, ще е 
напълно устойчива и адекватна на поетите международни ангажименти. 

На заседанието беше приета и декларация във връзка със Споразумението от Париж за климата, с 
която се потвърди политическият ангажимент на ЕС и неговите държави членки към 
ратификацията и изпълнението му. 

Пресцентър МОСВ 

 

20/06 България и Германия сключиха споразумение за 
изпълнение на иновативни екопроекти 

България и Германия сключиха споразумение за изпълнение на иновативни екопроекти у нас, 
които ще бъдат предлагани от МОСВ и ще се финансирани от Германия чрез отпускане на пълен 
грант и чрез безлихвени кредити. 

Документът беше подписан в Люксембург от министъра на околната среда и водите Ивелина 
Василева и Рита Шварцелюр-Зутер, парламентарен държавен секретар на Федералното 
министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената 
безопасност на Германия. Двете са в Люксембург за участие в редовното заседание на Съвета на 
министрите по околната среда. 

Споразумението създава двустранен механизъм за сътрудничество за изпълнение на проекти в 
областта на опазването на околната среда в  България. С него се регламентира изпълнението, в т. 
ч. предоставянето на безвъзмездно финансиране или целеви заеми на проекти, предложени от 
МОСВ и осигурени от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Проектите трябва да 
прилагат най-добрите съществуващи технологии. 

Споразумението се подписа в контекста на Програмата за иновации в околната среда за проекти в 
чужбина на Федералното министерство. Тя финансира иновативни пилотни проекти, насочени 
към опазване на околната среда в страни, присъединили се към ЕС след 2004 г. и в страните, 
кандидатки за членство в ЕС. Изпълнените в рамките на тази програма проекти следва да 
постигнат: 

 „трансфер на философия“ за ефективни действия за опазване на климата 

 мултиплициращ ефект чрез използването на икономически ефективни решения за 
подобряване на състоянието на околната среда в съответната страна 

 демонстрация на практическата приложимост и потенциал на нови производствени и 
преработващи технологии 

 повишаване на общественото разбиране за опазването на околната среда. 
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Инвестициите ще са в проекти с трансгранични въздействия върху околната среда, които могат 
пряко и измеримо да доведат до намаляване на замърсяването в крайбрежни води или 
замърсяването на въздуха в граничните райони, както и проекти, които насърчават 
екологосъобразно и благоприятно за климата икономическо развитие. 

Финансовата помощ е насочена към предприятия, които осъществяват екологосъобразни 
инвестиции, общини и общински предприятия. 

Конкретните финансови параметри на отпуснатата помощ зависят от нуждите на конкретния 
проект по отношение на инвестиционни разходи, собствени ресурси и средства от трети страни, 
като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. 

Пресцентър МОСВ 

 

21/06 Любляна - дишащата столица на Европа 

Словенската столица Любляна взе приза Зелена столица на Европа за 2016 г. А по-неизвестен факт 
е, че стана и първа Европейска столица с Нулеви отпадъци (Zero waste capital). Отидох на място да 
видя как този град между Балканите и Западна Европа успява да постигне толкова успехи и 
наистина ли се развива устойчиво. 

"Зеленото" в Любляна не са само парковете и градините, но и мрежата от широки велоалеи, 
многобройните и удобни контейнери за разделно събиране, редовният градски транспорт, 
пешеходният център и жителите, които се чувстват част от промяната. 

Поводът за посещението ми беше участие в конференцията "Градове с Нулеви отпадъци". Кметът 
на Любляна откри конференцията – по дънки и тениска, без излишна дълга реч, разказа как на 
практика се става "зелена" столица. 

Не става дума обаче за еднолично решение на кмет и общинската администрация. Най-важното, 
за да тръгне един град в посока устойчива градска среда, е общуването с жителите на града – 
какво искат те, как ще им е най-удобно да изхвърлят отпадъците, кое ще ги мотивира да 
предпочитат колелата пред колите... 

А дали свикват с новата система или тя не е работеща, може да се разбере единствено, когато се 
анализират резултатите и се работи за подобряване. 

Разделно събиране на отпадъци над 60% 
За няколко години община Любляна успява да достигне 61% разделно събиране на битови 
отпадъци и процентът продължава да расте. Целта на общината е да повиши разделното 
събиране до 78% до 2025 г. 

Общинското предприятие Snaga, което отговаря за управлението на отпадъците, е разположило 
136 686 контейнера за разделно събиране в общината. По централните улици, където мястото е 
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ограничено, са поставени по 5 цветни метални кошчета, под които има големи подземни 
контейнери. Кошчетата изглеждат винаги чисти, дори лъскави, а на всяко от тях е изобразено 
какво трябва се хвърля. 

Пред жилищните блокове и бизнес сгради има големи контейнери, в които освен хартия, метал, 
пластмаса и стъкло, има отделно изхвърляне на органични отпадъци – кухненски, хранителни и 
градински. Общината предлага и услуга за събиране на отпадъци от търговски обекти по график 
срещу символично заплащане. 

Това е въпрос на манталитет и такова нещо в България няма как да стане, ще си кажете. Всъщност 
и в Любляна не всичко става с вълшебна пръчица. Видяхме служители на магазини в центъра да 
изхвърлят целия си отпадък в малките контейнери и ни беше обяснено, че го правят, за да не 
плащат за събирането по график. Разковничето е, че компанията за управление на отпадъци Snaga 
забелязва това и започва да търси решение. 

Установих също, че жителите на града се гордеят с резултатите и припознават част от успехите. В 
една мъничка дюнерджийница собствениците са направили сами кошчета за хартия и пластмаса. 

Дори и на улица Метелкова – артистичното място на града, където на едно място живеят 
анархисти, пънкари и клошари, пред баровете има големи казани за събиране на кенчета и 
пластмасови чаши. 

Велоалеите 
Велоалеите кръстосват целия град, те са отделени и от пътното платно и от тротоара за 
пешеходци. Освен това има и хиляди паркинги за колела с удобни поставки, които често са 
дизайнерски направени в стила на мястото. Любляна не е толкова известна като велоград, колкото 
са Копенхаген и Амстердам, но пак може да видиш хора на всякаква възраст на колела с костюми, 
рокли, на токчета и т.н. 

Природата в града 
На всеки жител на Любляна се пада по приблизително 543 кв.м. зелена площ. Зелените площи на 
града заемат 3/4 от териториятa, а през последното десетилетие са засадени над 2 000 дървета. 
Най-дългата алея с над 7 000 дървета, места за почивка и спорт, наречена Path of Memories and 
Comradeship, обгражда града като "зелен кръг" и е с дължина 33 км. 

В речното корито на река Любляница, която минава през центъра на града, не се виждат 
отпадъци, а всяка година в един ден жителите на града излизат и правят голямо почистване на 
реката. 

Градският транспорт и пешеходната зона 
В града няма метро, но пък автобусите идват на секундата. 96% от жителите на грaда живеят на 
по-малко от 500 метра от най-близката спирка на градски транспорт. 

Общината се е "престрашила" да ограничи автомобилния трафик, за да подобри предвижването 
на пешеходци и велосипедисти. Централната част е напълно затворена за автомобили, но са 
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подсигурени малки електрически бусчета, които превозват безплатно. Видях, че много възрастни 
хора ги използват и изглеждаха наистина доволни. 

В Любляна живеят близо половин милион жители, това е около една четвърт от населението на 
София през деня. Въпреки това мисля, че щом една система е успешна и се развива, то тя може да 
се въведе и в по-голям мащаб. Най-важното е институциите да имат волята да направят първите 
стъпки, да рискуват с по-големи промени (като спиране на достъпа за автомобили в центъра), но и 
за всяка своя стъпка да се аргументират пред жителите на града. 

Когато обществото вижда, че и то е част от стъпката и нуждите му са разбрани, проблемите се 
решават и града започва да диша... 

От Данита Заричинова Дневник   

 

22/06 От "За Земята" настояват за международен конкурс за 
площадката в Белене 

Българското правителство да обяви международен конкурс за бъдещото използване на вече 
изградената площадка в Белене, да се избегне директна среща между българския премиер и 
руския президент по казуса с плащането на поръчаното оборудване, както и участие на 
европейски експерти в преговорите с руската страна. 

Това са част от основните препоръки на сдружение "За Земята" в отворено писмо до министър-
председателя Бойко Борисов. Поводът за призива към Борисов е решението на Арбитражния съд 
при международната търговска палата по делото между НЕК и "Атомстройекспорт" за спирането 
на строежа на АЕЦ "Белене". 

Според природозащитниците конкурсът трябва да задава ясни параметри и да избере най-добрия 
проект след икономически анализ на ползите и вредите, както и съблюдавайки опазването на 
околната среда в региона. 

"Така този символ на корупция ще престане да разхищава нови средства от бюджета, а ще 
генерира приходи и ще подпомогне развитието на региона", пишат от "За Земята". Одобрените 
проекти по думите им трябва да имат дългосрочна визия за развитие на площадката; да отчитат 
местните и регионалните особености, природните условия; да бъдат иновативни и да подкрепят 
устойчивото развитие; да се даде предимство на проекти, които не включват наемане на руски 
специалисти; предложенията да могат да включват част от площадката или да комбинират 
няколко идеи. 

Еколозите подчертават, че конкурсът не трябва да означава прекратяване на търсене на 
отговорност от виновните за "огромното разхищение на средства от държавния бюджет, от 
политиците и чиновниците, които подписваха споразумения с Русия, без да ги четат". Необходима 
е бърза и ефективна реакция на прокуратурата, която да ни запознае с резултатите от 
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няколкогодишното разследване на казуса АЕЦ "Белене", настояват още те и припомнят част от 
имената на отговорните фактори от това време – президента Георги Първанов, министър-
председателя Сергей Станишев, енергийните министри Румен Овчаров и Петър Димитров , изп. 
директори на НЕК Любомир Велков, Мардик Папазян. 

От Дневник 

 

26/06 Колко е ценна употребената пластмаса 

Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и напитките в 
днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал ден. За да си 
осигурим тези ресурси за в бъдеще, се налага спешно да намалим потреблението и да увеличим 
разделното събиране и преработката им в нови опаковки или продукти. 

Рециклирането на пластмаси предотвратява натрупването на неразградими отпадъци, а също така 
значително намалява емисиите във въздуха на въглероден двуокис (CO2), азотен окис (NO) и 
серен диоксид (SO2). Иначе на сметището пластмасата се разпада за около 400 години. 

Така спестяваме и използването на невъзобновяеми природни ресурси, а именно нефт и 
природен газ. Покачването на цената на петрола и полимерите превърна пластмасовите отпадъци 
от боклуци в ценен ресурс и естествено повиши интереса към преработката им за повторна 
употреба. Стремежът към рециклиране на различни видове пластмаси се засили през последните 
години. 

В момента основно се рециклират определени видове полиетилени: LDPE, HDPE, PP, PS и PET. 

Зад тези кодови названия стоят няколко вида опаковки: основно пластмасови бутилки, отпадъци 
от бита като пластмасови кофи, столове, бидони, каси и легени. Важно е да знаем кои употребени 
пластмаси можем с чиста съвест да изхвърлим в цветния контейнер и да сме сигурни, че от това 
има смисъл. 

Кои са рециклируемите пластмаси 
– Код 1, РЕТ: Бутилки от безалкохолни напитки и минерална вода, шишета за перилни препарати, 
прозрачно опаковъчно фолио; 
– Код 2, HDPE: Шишета за перилни препарати, каси, палети; 
– Код 3, PVC: Шишета за перилни препарати. 

Пластмаси от другите кодове се произвеждат в много малки количества и по-рядко се рециклират. 

Пластмасите трябва да се сортират по видове преди преработка. 

Доброто рециклиране зависи пряко от добро предварително третиране на отпадъците. При 
пластмасите качеството на получените вторични гранули зависи от еднородността на входящите 
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суровини. Ето защо процесът на сортиране е от голямо значение за последващите процеси на 
преработка и рециклиране. 

Много важно е при рециклирането да не се смесват неконтролируемо различни видове 
полимери, защото това влошава характеристиките за якост и гъвкавост на крайния продукт. 

Отпадъците от технологичен брак на 100% могат да се използват за производство на същия 
продукт, със същите качествени характеристики. 

Отделно старателното сортиране и измиване доближават почти напълно качествата на вторичните 
полимери до тези на първичните и също могат да се използват за вторично производство. 

Към днешна дата само рециклиран PET материал (това са пластмасовите бутилки) може да се 
използва повторно за производството на опаковки за хранителни цели, и то до определен 
процент. Технологията на химическо изпиране на PET, позволява максимално изчистване на 
материала, за разлика от другите видове пластмаси, където това е трудно осъществимо. 

В производството на опаковки за лекарства не се използват рециклирани материали. 

Продуктите, които могат да се произвеждат от рециклирана пластмаса: 
– 56% от рециклирания PET (полиетилен терефталат) намира пазар при производителите на 
килими и дрехи. Нужни са 5 PET бутилки за направата на 1 кв.м полиестерен килим, 1 фанелка 
размер XXL или за пълнежа на 1 ски-яке. 
– 29% от рециклираните бутилки от HDPE (полиетилен висока плътност) отиват за направата на 
нови бутилки. 
– Полиестерните влакна от 2 пластмасови бутилки са достатъчни за направата на 1 бейзболна 
шапка. 

От Дневник 

 

30/06 Увеличава се броят на незаконните площадки за метали, 
твърдят от асоциацията по рециклиране 

През последните години непрекъснато нараства броят на местата, където тези, които крадат 
забранените за търговия кабели и метали, могат да ги предадат като скрап. Затова алармират от 
Българската асоциация по рециклиране в своя позиция до медиите. 

По техни изчисления незаконните площадки вече са над 550 в цялата страна. 
Тези места работят като автоморги, като пунктове, които търгуват само с пластмаса и хартия и 
затова собствениците им не плащат банкова гаранция както регистрираните площадки. Има и 
много незаконни площадки, които работят без разрешение в сферата на рециклирането, намират 
се в жилищни сгради и не са означени по никакъв начин. 
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"Престъпната схема може да продължи, а строгите мерки, които трябва да се гласуват в 
Наказателния кодекс, ще изиграят превантивна роля за намаляване и премахване на тези 
престъпления", посочват от асоциацията, която подкрепя изцяло внесения в Народното събрание 
проектозакон за промени в Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за 
незаконно изкупуващи скрап от черни и цветни метали. 

От асоциацията припомнят, че кражбите на пътни съоръжения са нанесли щети за 1 950 000 лв. 
през последните 3 години. Най-често се посяга на пътни знаци и табели, ограничителни системи, 
шумозащитни огради и мрежи за птици, парапети и мантинели. 

Целта на проекта е да се бори срещу незаконното приемане и съхраняване на отпадъци от черни и 
цветни метали без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по 
закон. За това престъпление трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода 
от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30 000 лв. 

Промените предвиждат още по-тежко наказание - лишаване от свобода от 1 до 10 години за 
кражба на кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на 
електропреносната или топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или 
пристанищни, съоръжения за сигнализация, мантинели, пътни знаци, метални капаци от шахти. 

"Тези престъпления рефлектират не само върху обществения интерес, но застрашават живота и 
здравето на хората, причиняват имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от 
граждани и не на последно място нанасят щети за стотици милиони годишно на държавни и 
частни компании", посочват от асоциацията в своя позиция до медиите. 

От Дневник 

 

 


