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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №8 
2016 

16/08 Общо 18 общини кандидатстават за компостиращи 
инсталации 

18 общини са подали предложения за изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци на местно ниво. Съобщават от пресцентъра на 
Министерство на околната среда и водите. 

Целта е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез 
разделното им събиране и рециклиране. Инсталациите ще са с капацитет от 2000 до 20 000 т 
годишно. Ще се финансира и закупуване на необходимото оборудване и техника за разделно 
събиране, както и изграждане на съпътстваща инфраструктура. 

Проектът е по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и е с бюджет близо 98 млн. лв.  

Срокът за извършване на оценка на проектните предложения е три месеца. Процедурата е на 
конкурентен принцип, финансиране ще получат тези, които отговарят на предварително 
обявените критерии. 

Според критериите за кандидатстване общините трябва да членуват в Регионално сдружение за 
управление на отпадъците, трябва бъдат обслужвани от регионално депо или да имат договор с 
такова, ако на територията им не е изградено. 

Размерът на безвъзмездната помощ ще се определя в зависимост от капацитета на съоръженията. 
При най-големите, с капацитет от 10 001 до 20 000 т отпадък годишно максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ е 7,4 млн. лв., от 6001 до 10 000 т/г. – до 5,4 млн. лв. При 
капацитет от 4001 до 6000 т/г. – до 3,9 млн. лв., а за инсталации с капацитет между 2000 и 4000 т/г. 
– до 3,4 млн. лв. 

Общините са имали една година да подготвят предложенията си. Те трябваше да извършат анализ 
на морфологичния състав на битовите си отпадъци и на базата му да определят капацитета на 
съоръженията, за които кандидатстват. Целта е да се гарантира натоварване на мощностите и 
устойчивост на инвестицията, за да не се правят инсталации, които после няма да се използват. 

"Именно морфологичните анализи се оказаха голямо предизвикателство за кметовете. Те 
трябваше да обхващат четирите сезона, а някои от общините започнаха късно да работят по 
проектите си и по тази причина пропуснаха възможността да кандидатстват," обясняват от МОСВ. 

От Дневник 
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16/08 Община Бургас изгражда 240 подземни контейнера 

Община Бургас ще изгради 240 подземни контейнери, разположени на около 70 места в града в 
следващите 5 години. Във всяка точка ще има контейнер за отделно събиране на метали и 
пластмаса, на хартия и картон, на биоразградими отпадъци и на смесени отпадъци. 

Това съобщи Павлин Михов, директор на дирекция "Околна среда" в община Бургас пред агенция 
"Фокус". Стойността на проекта за разширяване на системата от подземни контейнери за 
разделно събиране на отпадъци възлиза на около 3,6 млн. лв. 

Мотиви  

Поставянето на контейнери под земята не е лесно решение, обяснява Михов, свързано е с 
проучване на земната инфраструктура, строителна работа за поставянето на бетонните кутии, в 
които ще бъдат контейнерите и едва след това се извършва доставката на съдове и монтажът им 
под земята.  

Идеята е така да бъдат заместени голям брой еднокубикови съдове. Надземните контейнери 
заемат много място, създават проблеми при уличното движение, паркирането на автомобилите, 
при движението на гражданите. Не изглеждат особено добре, имат и неприятна миризма, 
особено лятно време. 

Опитът с пилотните 4 точки в Бургас, изградени преди една година показал, че си струва и 
общината решава да променим начина на сметосъбиране генерално в териториите, в които 
извършва конструкция на тротоари и улици, които и без това се налага да бъдат тотално 
реконструирани, казва Михов. 

Предвидено е това да стане през следващите 5 години, в района на квартал "Възраждане" и на 
местата, на които се предвижда реконструкция на улици и тротоари и междублокови 
пространства. 

Според организациите по оползотворяване на отпадъците, които работят с общината, през 
последните 5-6 години гражданите на Бургас са започнали да изхвърлят много повече разделно. 
Преди 7-8 години количеството на чисти продукти в контейнери, възлиза на не повече от 38 % чист 
материал, но сега тази чистота е над 70 %.  

Екстри по контейнерите 

Новите подземни контейнери ще бъдат оборудвани с интелигентни решения, обясни Михов и 
даде за пример датчик за следене обема на запълване на контейнерите. При определено 
запълване това устройство изпраща сигнал до обслужващата фирма и става ясно, че този 
контейнер трябва да бъде изпразнен.  

Съдовете ще бъдат снабдени и с температурен датчик, който в случай на пожар също изпраща 
сигнал. Контейнерите ще бъдат с електронен идентификатор, т.е. обслужващата фирма няма да 
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може да мине и да подмине даден съд, защото това ще бъде отчетено. Всяко вдигане на съда и 
разтоварване ще бъде отчитано. И ще стане ясно на контролните органи дали съответните съдове 
са били обслужени определен брой пъти, колкото е зададено по договор.  

Предвижда се на особено възловите места, на които има по-голямо натоварване с отпадъци, да 
бъдат поставени камери, за да се следи дали контейнерите се ползват по предназначение и 
въобще начина на ползване. 

От Дневник 

 

19/08 Жителите на Монреал ще плащат солени глоби, ако не 
изхвърлят отпадъците си разделно 

Изхвърлянето на рециклируеми и хранителни отпадъци в контейнерите за общ боклук скоро ще 
бъде забранено навсякъде в Монреал, а нарушителите ще трябва да заплащат солени глоби, 
съобщават местните медии. 

Жителите на втория по големина град в Канада ще бъдат задължени да сортират правилно 
отпадъците си след нова наредба, която Общинският съвет трябва да приеме следващия 
понеделник. Всички рециклируеми материали трябва да отидат в зелените контейнери, а 
хранителните отпадъци – в кафявите кофи. 

Всеки, който наруши забраната ще трябва на заплати глоба от $ 200 до $ 1000, или $ 300 до $ 2000, 
при повторно нарушение, гласят новите местни правила. От общината на Монреал обещават, че 
контролиращите органи ще спазят и "период за приспособяване" след влизането в сила на новия 
регламент от следващия понеделник. 

В момента всеки район има свои собствени наредби за събиране на боклука. Някои от тях вече 
забраняват изхвърляне на рециклируеми материали в общия боклук, но не всички. Намеренията 
на местната власт в Монреал са да се стандартизират тези наредби и да създаде общи строги 
правила за изхвърляне на отпадъците. 

Целта е да се увеличат шансовете за постигане на заложените цели за рециклиране и 
компостиране, наложени от правителството. През 2015 г., Монреал рециклира 58% от общия 
отпадък и само 13% от органичните са изхвърляни в компостиращи инсталации. 

"Усилията, вложени в информационни и разяснителни кампании, както и за образование, със 
сигурност дават възможност за постигане на много неща в управлението на отпадъците в 
Монреал, но те не са достатъчни, за да се гарантира постигането на заложените от правителството 
цели," пише в мотивите на местната власт за приемане на забраната. 

От Дневник 
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23/08 Започва рекултивация на стари общински сметища 

Започва рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателна процедура на 
Еврокомисията срещу България, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и 
водите. Финансирането ще е чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС). 

Наказателната процедура срещу България започна през 2012 г. заради неизпълнение на 
Директивата за управление на отпадъците. През декември 2015 г. тя беше замразена, защото 
Европейската комисия взе предвид, че междувременно страната е закрила 54 депа, други 38 са 
рекултивирани със средства по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е приключено 
изграждането на 18 нови модерни депа, които обслужват 70 общини с повече от 3.5 млн. 
граждани. 

"Строително-монтажните работи ще се извършат през следващите 4-5 г.", съобщи изпълнителният 
директор на ПУДООС Ренета Колева. Държавното предприятие ще осигури разликата между 
стойността на всеки проект и дължимите обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на 
отпадъците. До момента са подадени 23 проектни предложения от общини на обща стойност 39 
млн. лв. 

"Старите сметища ще бъдат закрити и облагородени, което ще гарантира по-добра околна среда и 
здравословен живот на хората в близките населени места", каза Колева. 

Отделно със средства на ПУДООС вече се строят първите клетки на регионалните депа на 
Пазарджик и Златица. Предприятието ще дофинансира изграждането на депото на Разлог, което 
ще обслужва 4 общини. То беше започнато в предишния програмен период на Оперативна 
програма "Околна среда", но поради организационни неуредици не беше завършено в срок. Сега 
ще ъде довършен с финансиране от ПУДООС. 

От Дневник 

 

23/08 Доброволческото почистване в "Пирин" е следващата 
седмица 

Почистването на защитени територии, организирано от "За Земята" за 18 поредна година, този път 
ще бъде в Национален парк "Пирин" в периода 29 август - 6 септември. Цяла седмица 
доброволците ще чистят районите около хижа "Безбог" - заслон Тевно езеро – хижа "Каменица" 
(Беговица) и хижа "Пирин", съобщават организаторите.  

За последен път от сдружението са събирали отпадъци в Пирин преди четири години (през 2012 
г.), а част от сегашния маршрут е почистван от доброволци през далечната вече 2003 г. Това е и 
една от популярните през летния сезон туристически дестинации, където все още има видни и по-
скрити отпадъци от всякакъв вид. 
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Заявилите желание да се включат в инициативата са вече над 40 души от цялата страна, сред тях 
има "ветерани" и дългогодишни участници в предишни почиствания, но и хора, които ще се 
включат в акцията за пръв път. "Надяваме се след нас да останат само следите от стъпките ни и 
трайни споделени емоции и спомени", пишат организаторите. 

Дългогодишната им кампания "Боклука в раницата" обхваща по-голямата част от 
високопланинските и труднодостъпни защитени територии на България. Идеята на кампанията е 
не само да почистят скрития под камъните и между клековете отпадък, но и да възпита по-
отговорно и разумно отношение към планината и природата. Основно правило, което всеки по-
отговорен турист трябва да следва, е да прибира всички вече празни опаковки обратно в раницата 
си, тъй като в планината всеки сам е отговорен за отпадъка си. Още по-важно е да консумираме 
по-умерено и според нуждите си. 

Основен проблем на хижите е използването на пластмасови чашки и чинийки за еднократна 
употреба, които често отиват в хижарските печки, отделяйки високо токсични вещества в чистия 
планински въздух. А решението е лесно приложимо – използване на собствени съдове и прибори. 

Ежегодната кампания се осъществява чрез дарения и доброволци. Средствата се набират от хора, 
подкрепящи инициативата, както и с покупки на тениски, канчета, торбички. 

Участниците в планинското почистване заплащат такса участие от 10 лв., която отива във фонда за 
набиране на средства за следващото годишно почистване. Срещу тази сума всеки получава места 
за свободно къмпингуване, храна, работни ръкавици и чували за боклук. 

Тази година почистването се подпомага и от проекта "Училище за устойчиво развитие и 
активизъм" на "За Земята" и "Приятели на Земята- Европа". Кампанията се осъществява със 
съдействието на Дирекция на НП "Пирин", хижа "Пирин", хижа "Безбог", заслон Тевно езеро, хижа 
"Каменица", хижа "Демяница" и ROO'BAR! 

От Дневник 

 

25/08 Забрана на пластмасови микрочастици в козметиката 
предлагат британски депутати 

Международна забрана срещу използването на пластмасови микрочастици в козметиката да бъде 
въведена възможно най-скоро. За това настояват група британски депутати, цитирани от БиБиСи и 
британския вестник "Гардиън". Причината е, че тези микрочастици замърсяват сериозно водите на 
моретата и океаните. Предложението има подкрепата и от научната общност в страната. 

Преди два месеца правителството на Великобритания подкрепи изцяло въвеждането на такава 
забрана, а прогнозите им бяха за приемането й в целия ЕС най-рано през 2017 г. 
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Сегашното депутатското предложение идва след като народните представители са изслушали 
позицията по проблема на Одитния комитет по околната среда. Учените твърдят, че малките 
пластмасови зърна, използвани в душ геловете и ексфолиантите за лице могат да бъдат открити 
дори в леда в Арктика и на дъното на океана. 

Това замърсяване с пластмасови микрочастици се получава след фрагментацията на по-големи 
парчета от пластмасови отпадъци, малки синтетични влакна от дрехи и микрочастиците, 
използвани в козметиката и други продукти.  

От комитета призовават забраната да се въведе спешно, в рамките на 18 месеца. Те мотивират 
предложението си с това, че трилиони микроскопични парченца пластмаса се трупат в световните 
океани, езера и устия на реки, вредят на морския живот и влизат в хранителната верига. 

Само от ексфолианти за лице в околната среда всяка година във Великобритания попадат около 
86 тона пластмасови микрочастици, предупреждават от комитета. 

"Добрата новина е, че тези вредни пластмасови микрочастици в ексфолиантите, душ геловете и 
пастите за зъби могат да бъдат избегнати. Само един шампоан може да вкара до 100 000 
пластмасови частици в океана," подчертава председателят на комисията Мери Крийг. 
"Необходима е пълна нормативна забрана, по възможност на международно ниво, защото 
замърсяването не се съобразява с границите", посочи Крийг. 

Според нея, ако това не е възможно, след напускането на страната им от ЕС, британското 
правителството трябва да въведе национална забрана. "Най-добрият начин за намаляване на това 
замърсяване е да се предотврати вливането на пластмасата в морето," смята Мери Крийг. 

Редица големи козметични компании вече се ангажираха доброволно за постепенно премахване 
на микрочастиците пластмаса от 2020 г. Но с днешна дата одитната комисия обяви, че национална 
забрана е препоръчително да се въведе в рамките на 18 месеца, за да бъде съгласувана, 
универсална и работеща в полза на потребителите и индустрията.  
Това е сериозен екологичен проблем, в същото време той е и предотвратим. Тези усилия за 
овладяването му ще покажат и ангажираност за справяне и с по-големия проблем с 
микрочастиците като цяло. 

Микрозърната пластмаса са част от по-широкия проблем с микропластмасата. Заради малкия им 
размер, те могат и често биват погълнати от морските животни и да пренесат химикали от и до 
морската среда. 

Между 80 000 и 219,000 тона микропластмасови частици попадат в морската среда в Европа 
годишно. Трябва да бъдат проучени и възможностите за улавянето на тези частици чрез по-добри 
системи за филтриране на пералните и чрез подобряване на канализацията за отпадни води. 

Комитетът призовава за спешни проучвания. "Ако някой изяде шест стриди, има вероятност те да 
са изяли 50 частици микропластмаса. До момента са правени сравнително малко проучвания за 
потенциалното въздействия върху здравето на човека и на морската среда". 
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Повечето пластмаси в световния океан (като тегло) са големи парчета отломки – обичайно бутилки 
и найлонови торбички, както и рибарски такъми. Но преобладаващият вид отпадъци там (като 
количеството) е микропластмасата. 

От Дневник 

 
 

25/08 Горенето на въглища вреди най-много на здравето в 
Китай 

Горенето на въглища вреди най-много на здравето на населението в Китай в сравнение с другите 
източници на замърсяването на въздуха в страната. Това е била и причината за 366 000 случая на 
преждевременна смърт през 2013 г., съобщават китайски и американски учени, цитирани от 
Ройтерс. 

Въглищата са причина за около 40% от фините прахови частици (PM 2.5) във въздуха в Китай 
според проучване, направено в Пекин. Тези данни съответстват на твърденията на китайските 
учени през последните години за индустрията на въглища и връзката й със замърсяването на 
въздуха, отбелязва "Ню Йорк таймс". 

Новото проучване, публикувано този месец, е резултат на сътрудничество между университета 
"Цинхуа" в Пекин, един от най-добрите изследователски университети в Китай, и Института за 
въздействия върху здравето, базиран в Бостън – изследователски център, финансиран от 
Агенцията за защита на околната среда на САЩ и международната автомобилна индустрия. 
Основната цел на изследователите е била да установи основните източници на замърсяване на 
въздуха, водещи до преждевременна смърт в Китай. 

Проучването установява, че 155 000 смъртни случая през 2013 г. са следствие от PM 2.5 от 
индустриалното изгаряне на въглища, както и че 86 500 смъртни случая са причинени от горенето 
на въглища в електроцентрали. Въглищата, използвани за гориво и като биомаса в домакинствата, 
са друга основна причина за болести през същата година, довела до 177 000 смъртни случаи, 
пише в изводите на изследването. 

Учените са установили, че транспортът е основна причина за смъртност, свързана с отделянето на 
PM 2.5 във въздуха, със 137 000 смъртни случая през 2013 г. През последните години китайските 
учени смятаха, че емисиите от моторните превозни средства са един от основните източници на 
замърсяване на въздуха в градовете, макар и не толкова съществен като изгарянето на въглища. 
Броят на частните автомобили се увеличава бързо в Китай, а официалните власти, 
производителите на автомобили, нефтените и газови компании не могат да се разберат за 
налагане на емисионни стандарти. 

Китай консумира почти толкова въглища годишно, колкото всички други страни, взети заедно, а 
горенето на въглища в страната е най-големият източник на замърсяване на въздуха и на емисии 
парникови газове. Китайски градове са сред най-замърсените в света. В провинциите в северната 
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част на Китай, където обичайно има индустрия със стомана, цимент и електроцентрали, са и най-
високите концентрации на PM 2.5 в страната. 

В същото време ръстът в потреблението на въглища в Китай е започнал да се забавя. Миналата 
година бележи лек спад в потреблението на въглища в сравнение с 2014 г., което до голяма 
степен се обяснява с икономическото забавяне, доста по-сериозно от първоначално 
предвижданото от много експерти. Китайското правителство пък обяви плановете си през 2013 г. 
за ограничаване използването на въглища в три големи населени места в източната част заради 
замърсяването на въздуха. Поставянето на ограничения за използването на въглища съответства и 
на поетите ангажименти от президента Си Цзинпин като опит да намали последиците от 
изменението на климата. 

Учените прогнозират, че "дори и след намаляване замърсяването на въздуха негативният ефект 
върху здравето се очаква да се увеличи до 2030 г. и заради застаряването на населението, което 
става все по-податливо на болести, тясно свързани със замърсяването на въздуха". 

"Дори и при най-строги политики за ограничаване използването на въглища и за енергийната 
ефективност въглищата се очаква да останат с най-голям принос за отделяне на PM 2.5 и ще са 
причина за тежки последици за здравето на хората в Китай и за здравеопазването през 2030 г.", се 
казва в изследването. 

От Дневник 

 


