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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №7 
2016 

01/07 Париж забрани движението на стари автомобили 

Париж забрани движението на стари автомобили, предаде "Ройтерс". Това е поредната мярка за 
борба със замърсяването на въздуха във френската столица. 

По данни на агенцията за общественото здраве на Франция всяка година 48 000 французи умират 
заради заболявания, свързани с фините прахови частици. В европейски мащаб се говори за 400 
000 души годишно, а в глобален - за 3.7 милиона. 

Забраната влезе в сила от днес и се отнася за автомобилите, регистрирани преди 1 януари 1997 г. 
и за мотоциклетите, регистрирани преди 1 юли 1999 г. Тя ще се прилага от понеделник до петък от 
8 сутринта до 8 вечерта, като единственото изключение са електрическите леки коли. 

Мярката предизвика голямо обществено недоволство. Марк Мартен, който доставя картини за 
рамки в старо "Пежо", обяснява, че няма средства да си купи нова кола и ще продължи да 
използва своята, като заплаща съответните глоби. Той се опасява, че ако те станат твърде високи, 
може да се наложи да закрие бизнеса си. 

Според критиците на наредбата тя ще се отрази негативно на бедните хора и ще им попречи да 
продадат колите си на добра цена. 

Според кмета на Париж Ан Идалго забраната може да бъде удължена до 2020 г. и да се прилага за 
всички автомобили с двигатели с вътрешно горене на възраст над 9 години. 

Предвижда се да има гратисен период, след който глобата за нарушителите ще бъде 35 евро, като 
тенденциите си тя да се увеличи значително към края на годината. 

Смята се, че мярката ще засегне над половин милион души. 

Норвегия планира подобна забрана за бензиновите и дизеловите двигатели от 2025 г. В други 
европейски градове също се обсъждат мерки срещу замърсяването на въздуха и забраната за 
движение на автомобили. 

От Дневник 

 

03/07 Агенция по енергетиката: Мръсният въздух води до 6,5 
млн. смъртни случаи всяка година 

Ново проучване, публикувано тази седмица от Международната агенция по енергетика, 
констатира, че замърсяването на въздуха причинява 6,5 милиона смъртни случаи всяка година. 
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Прогнозите на учените са тези случаи да се увеличат значително през следващите десетилетия, 
ако енергийният сектор не предприеме по-сериозни действия да намали вредните емисии. 

Специалният доклад, публикуван тази седмица, подчертава връзката между енергетиката, 
замърсяването на въздуха и здравето на хората. Излседването очертава и конкретни стъпки, с 
които енергийният сектор може да намали съществено лошото качество ан въздуха - четвъртата 
най-сериозен риск за човешкото здраве. 

В доклада на организацията, представляваща големи индустриални страни, се подчертава, че 
"много от първопричините, но и възможните решения" на този сериозен проблем се коренят в 
енергийната индустрия. 

Изследването на замърсяването на въздуха е първото по рода си за агенцията, която е 
обединение за енергийната сигурност, базирано в Париж, което разширява мисията си под 
ръководството на изпълнителния директор Фатих Бирол, отбелязва Ню Йорк Таймс. 
Международната агенция по енергетика включва 29 членове – богати, индустриални страни, и е 
основана в отговор на Арабската петролното ембарго през 1973 г. С цел да координира 
международни отговори и реакции по въпросите на енергетиката. МАЕ е най-известна с 
месечните си доклади за петролния пазар, които се ползват с доверие от търговците. 

Икономистът Фатих Бирол, който оглавява агенцията заявява, че прогнозите и притискащите 
обстоятелства свързани с промените в климата, както и появата на страни като Китай и Индия, 
като големи потребители на енергия и замърсители означава, че агенцията трябва да смени 
стратегията си. 

"За да сме адекватни на времето, трябва да работим много по-тясно с новите енергийни 
икономики", подчертава Бирол, който работи за изграждане на връзки предимно с Китай, чиято 
енергетика според експертите е от решаващо значение за успеха на световните усилия за 
намаляване на въглеродните емисии. 

"За решаването на най-сериозните и актуални енергийни проблеми, агенцията трябва да привлече 
като членове най-важните световни енергийни играчи ", казва Джейсън Бордоф, директор на 
Центъра за глобална енергийна политика в Колумбийския университет. 

Проблемите на околната среда, по думите на Бирол, са много сериозни за развиващите се 
икономики като Индия и Китай, чиито градове страдат от убийствения смог. 

"Помогайки на тези страни да решават проблемите си като увеличат енергийната си ефективност и 
филтрират замърсителите си може да доведе до напредък в постигане целите за овладяване на 
промените в климата. Трябва да накараме тези страни "да разберат, че техните проблеми са наши 
проблеми," казва Бирол. 

Бирол се опитва да постави агенцията в позицията да е от решаващо значение при 
координирането на глобалния подход в усилията, свързани с енергетиката. Това включва и 
придвижване на споразумението за глобалното намаляване на вредните въглеродни емисии, 
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постигнато в Париж миналата година. "Светът се нуждае от международен орган, отговарящ за 
енергетиката", заявява Нийл Хърст, старши изследовател в Института Грантъм в Империъл Колидж 
в Лондон. 

Стъпки към по-чист въздух, според енергийната Агенция 

Според шефът на агенцията, с относително евтини действия, като например приемането на по-
амбициозни стандарти за чист въздухи, по-ефективни политики за контрол и изпълнение, 
отделните държави могат да направят сериозни крачки в посока намаляване замърсяването през 
следващите 25 години. 

По думите му Китай трябва да затвори силно замърсяващите въглищни централи и да установи 
по-строги стандарти за емисиите от моторни превозни средства. 

Такива промени могат да съществен позитивен ефект. В Индия, делът на населението, изложено 
на висока концентрация на замърсяване от фини прахови частици, може да спадне от 60 % в 
момента до под 20 на сто през 2040 г. В Китай засегнатото население от същото токсично 
замърсяване може да спадне до под една четвърт от над 50% в момента. 

От Дневник 

 

05/07 ТЕЦ "Марицa-изток 2" и "Бобов дол" са сред най-
вредните за здравето в Европа, сочи нов доклад 

В списъка на 30-те най-вредни за здравето на хората въглищни централи попадат и две български 
– ТЕЦ "Марица-изток 2" и ТЕЦ "Бобов дол". България е и сред първите пет страни от Европейския 
съюз с въглищни електроцентрали, причиняващи най-големи щети извън територията си. Първа е 
Полша, с 4690 случая на преждевременна смърт извън границите на страната. След нея са 
Германия (2490), Румъния (1660), България (1380) и Великобритания (1350). 

Това показва нов доклад на неправителствените организации алианс "Здраве и Околна среда" 
(HEAL), CAN – Европа, европейският политически офис на Световния фонд за дивата природа 
(WWF) и Sandbag, публикуван днес. 

"Тъмният облак над Европа: Как страните, които горят въглища, разболяват своите съседи" 
анализира здравословните щети от замърсяването на въздуха, причинено от всички въглищни 
централи в ЕС, за които има данни – 257 от общо 280. 

Замърсяването на околната среда и вредата върху здравето на хората, които горенето на въглища 
причиняват, не се ограничават в националните граници на страните, които ползват въглища. 
Пълно излизане от въглищната зависимост в Европейския съюз ще донесе значителни ползи за 
всички жители на континента. 
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Анализът показва, че през 2013 г. емисиите от въглищни централи са били отговорни за над 22 900 
случая на преждевременна смърт, десетки хиляди случая на заболявания от сърдечно-съдови до 
бронхит, и до здравни разходи в размер на до 62.3 млрд. евро. 

За първи път в този документ се анализира как вредният прах, който се отделя от централите при 
горенето на въглища, преминава отвъд националните граници, и какви са последиците от това. 

Замърсени от съседи 

Според изследването петте страни от ЕС, които са най-силно засегнати от въглищното 
замърсяване от техните съседи, в допълнение към това, което идва от собствените им въглищни 
централи, са: Германия с 3360 случая на преждевременна смърт общо, Италия (1610), Франция 
(1380), Гърция (1050) и Унгария (700). 

Сред 30-те най-вредни за здравето на хората въглищни централи са двете български – ТЕЦ 
"Марица-изток 2" и ТЕЦ "Бобов дол". Най-голямата централа в България "Марица-изток 2" е 
отговорна за 730 преждевременни смъртни случая, което я поставя на 2-о място в ЕС, а ТЕЦ 
"Бобов дол" – за 470 и е на 6-о място. 

По количество отделени емисии на серен диоксид (SO2) за 2013 г. ТЕЦ "Марица-изток 2" е на 2-о 
място в Европа– 54,100 тона, като веднага след нея се нарежда ТЕЦ "Бобов дол" с 36,600 тона. В 
резултат от високите нива на замърсяване въглищните централи в страната ни са отговорни за 
1570 случая на преждевременна смърт, като от тях 190 са в страната, а 1380 – извън нея. 

ТЕЦ "Марица-изток 2" попада и в още една негативна класация – тази на 30-те най-вредни за 
климата въглищни централи. По данни за 2015 г. централата е отделила 11.3 млн. т. CO2, което я 
поставя на 11-о място от 243 централи в Европейския съюз. 

Ефектът на затворените централи 
Докладът показва, че всяка затворена централа значително допринася за здравето не само на 
тези, които живеят в близост до централата, но и на тези, живеещи в съседните държави. 
Планираното затваряне на въглищните централи във Великобритания до 2025 г. може да спаси до 
2870 живота всяка година – повече от 1300 от тях са в континентална Европа. 
Ако Германия реши да преустанови горенето на въглища, това може да доведе до избягването на 
над 1860 случая на преждевременна смърт вътре в страната и почти 2500 извън нея всяка година. 

Общо излизане от въглищна зависимост 
"Докладът за пореден път показва колко замърсяващи и вредни за здравето и околната среда са 
въглищните централи в България. Този път се обръща внимание и на факта, че като горим 
нискокачествените местни въглища, ние на вредим само на нас, но и на съседните ни държави" , 
коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията "Климат и енергия" към "Грийнпийс"-
България. Тя напомня, че въздухът, които дишаме, е един и същ за всички, затова е важно да 
предприемем действия да дишаме по-чист въздух. 
Според нея, ако ЕС иска да подобри здравето на гражданите си и да постигне заложените 
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климатични цели от срещата в Париж през декември 2015 г., трябва да се обедини около общо 
излизане от въглищната зависимост, в която се намираме. 
Изнесените данни показват, че България трябва да играе водеща роля в затварянето на 
замърсяващите въглищни централи. 

Здравни професионалисти подкрепят доклада 

Напоследък медиите насочват общественото внимание към трафика като сериозен замърсител, но 
другите източници на замърсяване също са много съществени. 

"Новото изследване показва ясно, че въглищните електроцентрали са голям източник на 
замърсяването на въздуха. Докладът за първи път остойностява вредните здравни последици и 
разходи от трансграничните емисии от въглищните централи. Това прибавя още един аргумент за 
излизане от въглищната зависимост в енергийния микс", казва д-р Йоахим Хайнрих от 
Университетската болница в Мюнхен. 

"Замърсяването на въздуха е причина за милиони смъртни случая по света, а по-високите 
температури в резултат от климатичните промени само засилват този проблем", напомня и д-р 
Роберто Бетролини, главен учен в Световната здравна организация (СЗО) и неин представител в 
ЕС. По думите му добрата новина е, че намаляването на нашето потребление на изкопаеми 
горива, включително вредните емисии от въглища, предоставя уникална възможност да 
подобрим качеството на въздуха и да смекчим изменението на климата. Така можем да 
предпазим здравето си от най-голямата здравна заплаха на този век. 

"Външните разходи за здраве, причинени от производството на електроенергия от въглища, са по-
големи от тези, причинени от всеки друг енергиен източник. Разходите за намаляване на 
парниковите газове от части се изплащат от намаляващите здравни разходи", подчертава проф. 
Пол Уилкинсън от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM). 

"Докладът дава допълнителна информация за вредата от горенето на въглища върху нашето 
здраве. Показва ни защо всеки трябва да се притеснява от въглищните централи. Вредните 
емисии от всяка една централа причиняват значителен здравен риск и високи здравни сметки. 
Пълното излизане от въглищната зависимост е необходимо", споделя д-р Михал Кризановски, 
бивш експерт по качество на атмосферния въздух към СЗО и професор към "Кингс колидж" в 
Лондон. 

От Дневник 

 

06/07 Какво има в инсектицида, заради който Франция 
забрани вноса на череши от България 

Френското министерство на земеделието обяви в края на юни, че прекратява вноса на череши от 9 
държави, в които за изтребването на винени мушици по реколтата се използва инсектицидът 
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диметоат, и забрани изцяло употребата му. В деветте държави попада България, а също и 
Румъния, Хърватия, Австрия, Люксембург, Чехия, Канада, САЩ и Турция. По същото време Испания 
и Италия обявиха, че повече няма да позволяват продажбата на веществото на пазарите си. От 
2013 г. и Швейцария се отказа от пестицида заради заплахата за здравето и започна да издава 
специални разрешителни за употребата му само под строг контрол. 

На какво се дължи смяната в настроенията срещу този широко използван и познат препарат и 
какво всъщност има в него? 

Диметоат: CV 

Веществото е разработено и патентовано през 50-те години на миналия век от американската 
компания American Cyanamid. Използва се в овощарството, защото има ефект върху винените 
мушици, листните въшки и акарите, които се роят около плодовете, но в България препарати с 
активно вещество диметоат са регистрирани и за третиране на зеленчуци и тютюн. 

В листовките на част от тези продукти, достъпни за поръчка в интернет, се предупреждава, че с 
препарата трябва да се борави внимателно и е отровен при вдишване, поглъщане или допир с 
кожата - бързо се абсорбира и може да събуди алергии. Може да се отрази зле на белите 
дробове. 

По класификация на Световната здравна организация попада в клас II: "Умерено опасни". 
Продуктът е токсичен за водни организми и е запалим, предупреждава един от информационните 
листове за безопасност. 

Из листовката на Диметоат 400 г/л: 

Продуктът е вреден при вдишване и поглъщане. Може да е леко до умерено дразнещ за 
кожата и очите. 
При изпитвания на подобен продукт върху животни е установено, че той е алергичен 
сенсибилизатор. 
Активното вещество диметоат е отрова (инхибитор на холинестеразата). Бързо навлиза в 
тялото при контакт с всякакъв вид кожна повърхност и с очите. 
Повтарящата се експозиция на инхибитори на холинестеразата като диметоат може без 
предварителни симптоми да доведе до повишена податливост към дози от който и да е 
инхибитор на холинестеразата. 

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 
При контакт първият симптом, който може да се появи, е дразнене. Симптоми на инхибиция 
на холинестеразата: гадене, главоболие, повръщане, схващане, слабост, замъглено виждане, 
точковидни зеници, стягане в областта на гръдния кош, затруднено дишане, нервност, 
изпотяване, навлажняване на очите, повишено слюноотделяне или образуване на пяна на 
устата и носа, мускулни спазми и кома. 
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Според официалния документ на един от препаратите с диметоат веществото е биоразградимо и 
ако е нанесено според препоръките, трябва да е безвредно за реколтата. То се разпада в околната 
среда и в пречиствателните станции за отпадни води за няколко дни и не се наблюдава 
неблагоприятен ефект при концентрация до 100 мг/л във вода. 

Вредно или не  

През последните години критиките към инсектицида диметоат са все повече, пише "Ройтерс". 
Според агенцията се върви към пълното му изключване от земеделието, като много държави вече 
го спират или обмислят спирането му заради притеснението, че е вреден за здравето. 

През 2015 г. в отговор на опасенията Американската агенция за опазване на околната среда прави 
проучване на ефектите от диметоата върху хормоналния баланс при хората. Резултатите показват, 
че той не взаимодейства по никакъв начин с пътищата на основните хормони като естрогена или 
тестостерона, но има данни за потенциално влияние и предизвикване на леки отклонения в 
тиреоидните хормони. 

Тази година по молба на френското правителство Европейският орган по безопасност на храните 
(ЕОБХ) направи обстоен анализ на наличната информация и изследвания за диметоат, в който се 
потвърждава, че са възможни дългосрочни вреди, в случай че се консумират продукти с голямо 
съдържание на веществото, но научните доказателства са недостатъчни за категорично 
заключение. 

При изследвания на различни храни е установено, че диметоатът не се задържа в зеленчуци и 
мерудия като аспержи, ряпа, зеле и брюкселско зеле, лук и шалот, чесън и целина. По-високо 
съдържание на пестицида обаче е открито в пресен лук, маслини, копър, картофи, пъпеши, дини, 
портокали, череши и ананаси. 

Това може да се дължи на недобросъвестни практики и неспазване на препоръчителните 
количества пестициди от производителите или пък на недобра преценка на това количество от 
регулаторните органи, които трябва да се преразгледат, препоръчва Европейската служба по 
храните. Необходимо е и повече внимание към проблема от научните среди, пише в доклада, 
както и че междувременно трябва да се вземе решение на високо ниво за ограничаване на риска. 

В България препаратите със съдържание на диметоат не подлежат на регулация, т.е. те са 
разрешени за непрофесионална употреба и могат да бъдат поръчани дори онлайн. 

"Притеснително е, че у нас всеки може да ползва този инсектицид без гаранция за безопасност", 
коментира експертът по "Устойчиво земеделие" от "Грийнпийс България" Меглена Антонова. 
"Забраната на този инсектицид е смело решение от страна на европейските лидери", коментира 
тя. 

От българския офис на "Грийнпийс" подчертават, че диметоатът е сред установените проблемни 
вещества за пчелите и за други полезни насекоми. "Той е високо токсичен за пчелите и 
употребата му носи със себе си рискове за важни екосистемни услуги като опрашването, без 
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което хранителната ни система не би могла да работи. Той е включен и в обновен списък на 
офиса на "Грийнпийс" - Германия, за опасни пестициди в Европа, който ще бъде публикуван 
скоро. Призоваваме забраната на такъв вид вредни за околната среда и човешкото здраве 
химикали да бъде придружена от инициативи за стимулиране на екологично земеделие, което 
работи в синхрон с околната среда, а не против нея", се посочва в коментара на организацията 
за "Дневник". 

От Дневник 

 

07/07 Химикали в школо вдигнаха екоинспектори под тревога 

Веществата са намерени в изоставено училище в село Кремене 

Сигнал за химикали в една от класните стаи на изоставено училище в смолянското село Кремене 
вдигна екоинспектори под тревога, съобщава "Дарик".  

Сигналът за находката е подаден от кварталния полицай, който при обход на селото е забелязал 
на една от витрините в класна стая да стоят химически вещества. Веднага на място били изпратени 
експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите. Те констатирали, че става въпрос 
за химикали с изтекъл срок на годност, но които били добре затворени. Нямало е разпиляване и 
съответно замърсяване.  

Колбите са били прибрани и занесени за съхранение в Склада за пестициди в селоТърън, общ. 
Смолян. Дадено е предписание на община Смолян за отговорно пазене до предаването им за 
последващо обезвреждане.  

"Училището е изоставено от доста години. Доколкото знам е закупено от частник, но в близките 
години никой не го е виждал да се мярка, нито пък знаем и нещо повече за него", коментира 
кметът на селото Милко Кисьов. 

dnes.bg По публикацията работи: Валерия Белчевска 
 

 

09/07 Новото депо на Стара Загора ще ухае на бор 

Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на 
Стара Загора Живко Тодоров прерязаха лентата на новата регионална система за управление на 
отпадъците за региона. 

„Приключи един от най-мащабните проекти. Близо 52  млн. лв. бяха инвестирани за изграждане 
на втория по големина проект след столичния завод за отпадъци. Тук за първи път има уникална 
техника – отпадъкът ще минава през стърготини от борови кори и ще се обезмирисява. Ще се 
погрижим не само за чистотата на водите и почвите, но и на въздуха“, каза министър Василева. Тя 
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добави, че се откриват 65 работни места. С пари от ПУДООС ще се дофинансира рекултивацията 
на старите девет сметища, които ще бъдат закрити след като заработи новата инсталация, съобщи 
министърът. 

Така сме го направили, че да мирише на бор. Не само няма да се вдигат таксите смет, а хората ще 
живеят по-добре, каза премиерът Бойко Борисов. 

Депото има възможност за разширяване с още две клетки, обясни кметът Тодоров. Той добави, че 
ако го нямаше новото съоръжение, е трябвало да бъде вдигната таксата смет. 

Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора, ще обслужва 368 344 жители 
от 12 общини. Това са Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалово, Казанлък, 
Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. 

По проекта са изградени клетка 1 на новото регионално депо с капацитет 130 000 тона годишно, 
сепарираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно и  компостираща инсталация  с 
капацитет 30 000 тона годишно. Съоръженията отговарят на всички екологични изисквания по 
отношение опазване на почвите, водите и въздуха. Инфилтратите се събират в хидроизолиран 
резервоар, след което съдържанието се изпомпва, пречиства и отвежда във втори резервоар. В 
него се вливат и събраните дъждовни води. С всички тези води ще се оросява компостът, който се 
произвежда в депото. Излишните води ще се заустват в река Сазлийска, но вече пречистени. 

Друг интересен момент е компостиращата инсталация. Тя е снабдена с уникална пречистваща 
система на отделените газове. Те преминават през 4 биофилтъра със стърготини от борови кори, с 
което се пречиства въздухът и се гарантира премахване на неприятните миризми. В използваната 
технология са инвестирани 3 млн. лв. и прилагането й е в резултат от съвместната работа с 
местната общественост и екологичните организации. 

По проекта са изградени и три претоварни станции – Казанлък, Гурково и Гълъбово, които имат за 
цел да се намалят разходите при транспортиране на генерираните отпадъци от общините до 
Стара Загора. 

За работата на депото и претоварните станции са доставени челен товарач, компактор, 
самозахранващ се мобилен щредер, трактор с 10-тонно ремарке, контейнеровози и друга 
съвременна техника на обща стойност 2 955 600 лв. 

В резултат от реализацията на проекта битовите отпадъци от 12-те общини ще минават през 
предварително третиране (сепариране). Зелените отпадъци също ще се събират разделно и 
компостират. След въвеждане на новото депо в експлоатация, ще бъдат закрити и рекултивирани 
9 общински депа в  Стара Загора, Раднево, Чирпан, Гурково, Гълъбово, Опан, Павел баня и две в 
Казанлък. 

Пресцентър МОСВ Новини 
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11/07 Български кметове ще учат в Швейцария как да събират 
опасните отпадъци 

 

Кметовете на пет общини ще се запознаят на място с швейцарския опит в събирането, 
съхраняването и третирането на опасните отпадъци от бита, съобщават от пресцентъра на 
екоминистерството. 

Опасните отпадъци са бои, лекарства, препарати за растителна защита в личните стопанства, 
батерии и други продукти, които крият риск за човешкото здраве и природата. Затова за тях се 
изисква специално изхвърляне, разделно от останалите отпадъци, както и съхранение или 
третиране, за да не вредят на средата и хората. 

Управниците на Левски, Шумен, Разград, Созопол и Съединение ще посетят центрове за разделно 
събиране и съхранение на опасни отпадъци в град Валхвил, инсенератора "Валорек" в Базел, 
търговския център "Цугерланд", в който има обекти за временно съхраняване на лекарства с 
изтекъл срок на годност, бои, лакове и спрейове и други. Делегацията, в която ще се включат 
експерти от МОСВ, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) и Министерския съвет, ще се запознае и с работата на центъра за обемни отпадъци в 
Хагенхолц. 

Обмяната на опит е в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. Той предвижда реализация на пилотни модели за екологично събиране и 
временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата в Разград, Шумен, Левски, 
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Съединение и Созопол. Опасни отпадъци ще се събират и в още 17 съседни общини чрез мобилни 
пунктове. 

Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, а в останалите три населени места – по-малки. Те 
ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии за съхранение на опасни отпадъци, както и 
със защитни облекла, мотокари, везни, транспалетни колички и инструменти. 

Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват микробуси или специално оборудвани камиони до 
3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. Те ще бъдат обозначени, че 
транспортират опасни отпадъци и ще се движат по заявка на гражданите или по график. 

Общата стойност на проекта, който трябва да приключи до 31 май 2019 г., е 8 823 267 швейцарски 
франка. ПУДООС е изпълнителната агенция. 

В резултат от проекта опасните компоненти ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет, 
което ще гарантира по-добро опазване на околната среда. Ще се повиши и информираността на 
населението от 22-те пилотни общини за разделното събиране на отпадъците. 

Пилотните проекти ще трасират пътя за прилагане на подобни модели и в останалите български 
общини, обещават от МОСВ. 

От Дневник 
 

19/06 Общини започват да събират разделно стари лекарства, 
бои и лакове 

Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита започват да се събират разделно в 
22 общини по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество 
с близо 8.9 млн. швейцарски франка, съобщиха от Министерството на околната среда и водите във 
вторник. 

Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат 
изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Специално 
оборудвани камиони ще пътуват на определен период от време до населените места в 17 съседни 
общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители. 

В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С 
реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става 
екологосъобразно, посочват от ведомството. 

Начините, по които в Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови 
продукти, са били представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол 
по време на тяхно посещение в кантоните Цюрих с 1.45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – 
включващ 11 общини с население от 120 хиляди души. 
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Един от вариантите е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа. В 
един от търговските центрове в Цуг например старите лекарства се приемат в аптеката, а 
ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти в една от търговските вериги. Около 
20-30% от тези стоки не са купени от нея, но въпреки това се приемат за обезвреждане като 
веригата работи по договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка годишно за 
тази дейност. 

Другият вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центровете. Те са с 
различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове за 
вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните 
капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. Опасните продукти обаче се събират на отделно 
място под ключ, поставени в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. 
Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за 
обезвреждане. 

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и 
специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това е 
за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт. 

Подобна схема ще се прилага и у нас. Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в 
останалите три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Ще са 
оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с 
мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни 
пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3.5 тона, в които всеки 
опасен отпадък ще се събира разделно. 

"В Разград вече е определен теренът за изграждане на бъдещата площадка за опасни отпадъци. 
Центърът ще обслужва и останалите общини на територията на областта – Кубрат, Самуил, 
Исперих, Лозница, Завет и Цар Калоян. Събраното чрез оборудвани микробуси ще се кара в 
Разград. Там ще се складира на общински център и ще се предава на избран лицензиран 
изпълнител за обезвреждане", каза кметът Валентин Василев. 

Според него, най-трудна ще е промяната на съзнанието на хората, за да не продължават да 
хвърлят опасните отпадъци в контейнерите и по деретата. 

"Смятам, че хората в България възприемат новите неща и когато разберат защо е нужно, го 
правят. В Швейцария също това не е станало за ден и два, а за десетки години“, е мнението на 
кметът на община Левски Любка Александрова. Според нея хората трябва да се научат да 
планират отпадъците си за цялата година, така, както го правят фирмите. 

Планираме да посещаваме по график кметствата на територията ни, каза зам.-кметът на община 
Съединение Ангел Къцов. За посещенията на микробусите ще има разгласа и пресконференции. 
"При нас населението е застаряващо и малко хора ползват интернет. Затова в малките населени 
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места графикът ще бъде сложен на видно място в кметствата или в магазините за хранителни 
стоки", посочва той. 

Според кмета на Шумен Любомир Христов най-приложима е идеята за създаване на мобилни 
пунктове, които да се разположат до големи търговски обекти. Общината ще влезе в контакт и с 
търговските вериги за приемане на стари лекарства и препарати. 

Кметът на Созопол Панайот Рейзи предвижда широка информационна кампания за 
популяризация на проекта. "Хората ще бъдат запознати с плановете ни по всички възможни 
канали – местният вестник и интернет страницата на общината. Предвиждаме и обучение на 
деца“, каза Панайот Рейзи. 

В резултат от проекта опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата 
смет. Ще се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве 
и околната среда. Проектът ще гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране на 
опасните отпадъци. Ще се повиши и информираността на обществото за необходимостта от 
разделното им събиране, посочват от екоминистерството. 

От Mediapool 

 

19/07 В 22 общини ще събират разделно опасни отпадъци по 
швейцарски модел 

В общо 22 общини за първи път у нас ще събират разделно старите лекарства, бои, лакове и други 
опасни продукти от бита, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и 
водите. Пилотният проект, финансиран от Българско-швейцарската програма за сътрудничество, 
предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени 
площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално 
оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната 
схема ще обхване 360 хиляди жители. 

В момента опасните отпадъци от бита се изхвърлят в сивите контейнери. С новия проект в тези 
общини опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет и така ще 
се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве и 
околната среда. Идеята е проектът да гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране 
на опасните отпадъци и да повиши и информираността на обществото за необходимостта от 
разделното им събиране, обясняват от екоминистерството. 

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко 
начина, които са били демонстрирани на кметовете на съответните български общини в два 
швейцарски кантона – Цюрих с 1.45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ 11 общини с 
население от 120 хиляди души.  
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В търговския център  

Един от вариантите в Швейцария е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в 
търговската мрежа. В търговския център "Цугерланд" например старите лекарства се приемат в 
аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти в магазин на веригата 
"Микро". Около 20 - 30% от тези стоки не са купени от нея, но въпреки това се приемат за 
обезвреждане. "Микро" работи по договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка 
годишно за тази дейност. 

Под ключ 

Другият споделен от швейцарците вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от 
специализираните центрове. 

Те са с различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове 
за вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните 
капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. 

Опасните продукти обаче се събират на отделно място под ключ, поставени в добре изолирани 
контейнери според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере 
достатъчно количество, след което се изпращат за обезвреждане. 

Мобилни пунктове по график 

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и 
специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това 
се прави за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт. 

Схемата у нас 

Подобна схема ще се прилага и у нас. Общата стойност на проекта "Проучване и разработване на 
пилотни модели за екосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от 
домакинства" е 8 823 267 швейцарски франка.  

Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, 
Левски и Съединение, ще са по-малки. Ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и 
други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла 
за работещите.  

Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3.5 
тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. 
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В Разград 

Разград вече е определен теренът за изграждане на бъдещата площадка за опасни отпадъци. 
Центърът ще обслужва и останалите общини на територията на областта – Кубрат, Самуил, 
Исперих, Лозница, Завет и Цар Калоян.  

Събраното чрез оборудвани микробуси ще се кара в Разград. Там ще се складира на общински 
център и ще се предава на избран лицензиран изпълнител за обезвреждане, съобщава кметът 
Валентин Василев, цитиран от МОСВ. "Най-трудно обаче ще бъде да променим съзнанието на 
хората. Те трябва да разберат защо е важно да не хвърлят опасните отпадъци в контейнерите и по 
деретата". 

"Трябва да накараме хората да дойдат в нашите пунктове и да нагодим швейцарския опит към 
нашата система за управление на отпадъците. Смятам, че хората в България възприемат новите 
неща и когато разберат защо е нужно, го правят. В Швейцария също това не е станало за ден и 
два, а за десетки години", посочва на кметът на община Левски Любка Александрова. Според нея 
хората трябва да се научат да планират отпадъците си за цялата година, така както го правят 
фирмите. 

В Съединение 

Швейцарският опит е полезен и за представителите на община Съединение. Планът там е да се 
посещават по график кметствата на територията ни. За посещенията на микробусите ще има 
разгласа и пресконференции. "При нас населението е застаряващо и малко хора ползват интернет. 
Затова в малките населени места графикът ще бъде сложен на видно място в кметствата или в 
магазините за хранителни стоки", обяснява зам.-кметът Ангел Къцов. 

В Шумен 

Според кмета на Шумен Любомир Христов най-приложима е идеята за създаване на мобилни 
пунктове, които да се разположат до големи търговски обекти. Общината ще влезе в контакт и с 
търговските вериги за приемане на стари лекарства и препарати. 

В Созопол 

Кметът на Созопол Панайот Рейзи предвижда широка информационна кампания за 
популяризация на проекта. "Хората ще бъдат запознати с плановете ни по всички възможни 
канали – местният вестник и интернет страницата на общината. Предвиждаме и обучение на 
деца", каза Панайот Рейзи. 

От Дневник 
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19/07 Общини ще събират разделно стари лекарства, бои и 
лакове 

Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще се събират разделно в 22 
общини  по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат 
изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със 
специално оборудвани моторни превозни средства  ще се обслужват и 17 съседни общини. Така 
пилотната схема ще обхване 360 хил. жители. 

В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С 
реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става 
екологосъобразно. 

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко 
начина, които бяха представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол в 
два швейцарски кантона – Цюрих  с 1,45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ  11 общини 
с население от 120 хиляди души. 

Един от вариантите е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа. В 
шопингцентър „Цугерланд“ например старите лекарства се приемат в аптеката, а ненужните бои, 
лакове, препарати и други рискови продукти в магазин на веригата „Микро“. Около 20-30% от тези 
стоки не са купени от нея, но въпреки това се приемат за обезвреждане. „Микро“ работи по 
договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка годишно за тази дейност. 

Другият вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центровете. Те са с 
различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове за 
вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните 
капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. Опасните продукти обаче се събират на отделно 
място под ключ, поставени в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. 
Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за 
обезвреждане. 

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и 
специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това е 
за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт. 

Подобна схема ще се прилага и у нас. Общата стойност на проекта  „Проучване и разработване на 
пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци  от 
домакинства“ е 8 823 267 CHF. Центровете в  Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите 
три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Ще са оборудвани с 
контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, 
колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни пунктове ще 
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изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3,5 тона, в които всеки опасен 
отпадък ще се събира разделно. 

„В Разград вече е определен теренът за изграждане на бъдещата площадка за опасни отпадъци. 
Центърът ще обслужва и останалите общини на територията на областта – Кубрат, Самуил, 
Исперих, Лозница, Завет и Цар Калоян. Събраното чрез оборудвани микробуси  ще се кара в 
Разград. Там ще се складира на общински център и ще се предава на избран лицензиран 
изпълнител за обезвреждане, каза кметът Валентин Василев. Най-трудно обаче ще бъде да 
променим съзнанието на хората. Те трябва да разберат защо е важно да не хвърлят опасните 
отпадъци в контейнерите и по деретата“, допълни кметът. „Трябва да накараме хората да дойдат 
в нашите пунктове и да нагодим швейцарския опит към нашата система за управление на 
отпадъците. Смятам, че хората в България възприемат новите неща и когато разберат защо е 
нужно, го правят. В Швейцария също това не е станало за ден и два, а за десетки години“, е 
мнението на кметът на община Левски Любка Александрова. Според нея хората трябва да се 
научат да планират отпадъците си за цялата година, така, както го правят фирмите. 

Швейцарският опит е полезен и за представителите на община Съединение. Планираме да 
посещаваме по график кметствата на територията ни, каза зам.-кметът Ангел Къцов. За 
посещенията на микробусите ще има разгласа и пресконференции. При нас населението е 
застаряващо и малко хора ползват интернет. Затова в малките населени места графикът ще бъде 
сложен на видно място в кметствата или в магазините за хранителни стоки.“ 

Според кмета на Шумен Любомир Христов най-приложима е идеята за създаване на мобилни 
пунктове, които да се разположат до големи търговски обекти. Общината ще влезе в контакт и с 
търговските вериги за приемане на стари лекарства и препарати. 

Кметът на Созопол Панайот Рейзи предвижда широка информационна кампания за 
популяризация на проекта. „Хората ще бъдат запознати с плановете ни по всички възможни 
канали – местният вестник и интернет страницата на общината. Предвиждаме и обучение на 
деца“, каза Панайот Рейзи. 

В резултат от проекта опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата 
смет. Ще се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве 
и околната среда. Проектът ще гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране  на 
опасните отпадъци. Ще се повиши и информираността на обществото за необходимостта от 
разделното им събиране. 

ПУДООС Публикувано в Последни новини 
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25/07 Плевенското депо за отпадъци е неизползваемо заради 
свлачище и пропукан път 

Регионалната система за депониране на отпадъци в Плевен, която бе открита миналата година, 
все още не се използва. Причината са пукнатини по асфалтовия път към единствената изградена 
засега клетка, които са се появили по осевата му линия, както и образувалото се свлачище в 
долната част на ретензионния резервоар за отпадни води, съобщава в. "Сега". 

Предвидено е депото да обслужва още 5 съседни на Плевен общини - Гулянци, Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим. Проектът бе отчетен като един от най-мащабните за 
града, а лентата му преряза министърът на екологията Ивелина Василева. 

"Асфалтовият път вече е изцяло неизползваем. По тези въпроси е трябвало да се мисли, когато е 
било проектирано на това място сметището, за да не си говорим сега защо има свлачище и 28 
млн. лева европейски пари са тръгнали по нанадолнището", каза кметът на града Георг 
Спартански. 

В момента се изготвя план за аварийно укрепване на района на новото депо. След като планът 
бъде готов, той ще бъде внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
за да се получат средства за спешно, аварийно укрепване по линия бедствия и аварии. Дотогава 
боклукът на Плевен ще бъде депониран на старото сметище. "Така влизаме в извънредни разходи 
за охрана и обработка", допълни кметът. 

Тази седмица ще бъде проведен експертен съвет, който да реши в какъв размер ще бъдат 
исканите средства от регионалното министерство. Все още е рано да се търси отговорност от 
фирмата изпълнител и специалистите, провели проучването, казват от общината. 

От Дневник 

 

27/07 Увеличената киселинност на океаните може да причини 
проблеми с размножаването при рибите 
 
Ново проучване показва, че увеличената киселинност на океаните може да причини проблеми с 
възможностите на рибите да се размножават, предава BBC. Учените са открили, че повишените 
нива на въглероден диоксид, който прави водите по-киселинни, намалява количеството на 
хвърления хайвер. Макар това да е малка промяната, тя е важна от екологична гледна точка, 
подчертават експертите. Проучването се базира на изследване на очилатата зеленушка, широко 
разпространена в Средиземно море. 
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