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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №9 
2016 

05/09 Черпим опит от Швейцария за обезвреждане на 
опасни отпадъци от бита 

Специално обучение ще премине персоналът в центровете за опасни отпадъци от бита. Поне 
един от отговорниците трябва да е с химическо образование, съобщават от Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ). 

Центровете ще бъдат изградени в Разград, Шумен, Съединение, Левски и Созопол. Те са по 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

Швейцарският консултант на проекта Бригите Фишер обясни, че хората ще работят с опасни 
вещества и трябва да имат познания как да ги опаковат, етикетират и съхраняват. В пунктовете 
трябва да се спазват стриктни правила за противопожарна и аварийна безопасност, като това 
са места, на които не се пие, яде и пуши. 

Строги правила за безопасност са наложени в центъра „Хагенхолц“ в Цюрих. Той е един от 
най-големите в Швейцария и в него се приемат 80 вида продукти. 

Наред с различните масла, разредители, бои и лакове, в складовете могат да се видят 
пожарогасители, рентгенови снимки, лампи и дори детски кремове. Причината е, че те 
съдържат цинк. Количествата на опасните продукти, генерирани в бита, също са значителни. 

През миналата година в „Хагенхолц“ са приети – анализирани и обезвредени, 380 т опасни 
продукти от кантона Цюрих. 

От МОСВ уточняват, че в страната на банките, часовниците и шоколада има стройна система за 
управление на отпадъците. Битовата смет се изхвърля в торби, които се купуват от магазина. 
1,5 франка струва един чувал от 35 литра. Тези, които си изхвърлят боклука в собствена 
торбичка, са подлагани на критики от общността, а и получават предупреждение и глоба от 
200-300 франка. 

Хората се стимулират да изхвърлят разделно материалите, които подлежат на рециклиране. 
Причината е да не пълнят торбите си бързо и да плащат по-малко. Те носят опасните отпадъци 
в специализираните центрове или мобилните пунктове. Ако те са до 20 тона годишно, в кантон 
Цюрих това е безплатно. Ако количеството е по-голямо се заплаща такса. 

Тъй като живакът се обезврежда най-трудно, таксата за отпадъците, в който той се съдържа, е 
най-голяма – 30 франка на килограм. 

Последващата съдебна на тези отпадъци е интересна, тъй като в Швейцария няма сметища и 
те не могат да бъдат депонирани. В инсинераторите за битова смет се изгарят част от 
продуктите. Това става при около 700 градуса. 
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В Швейцария има 30 такива инсинератора. Те се намират в жилищните квартали и 
произвеждат електрическа и топлинна енергия за населението. 

Три други инсинератора обезвреждат отпадъците с по-висока степен на риск. Там те се изгарят 
при температура от 1200 градуса. Най-големият от тях се намира в Базел – „Валорек”. Той се 
намира на една ръка разстояние от най-големия търговски център в града, но хората не 
възприемат завода като заплаха. 

През шест нива на очистка минават изгорелите газове от производствения процес. Те се следят 
24 часа в денонощието. Отпадъчните води се съхраняват в резервоари от по 6000 тона, след 
което се пречистват и заустват в Рейн. 

news.bg 

 

07/09 С близо 200 хил. лв. екоминистерството рекламира 
инициативата "Яко е да си еко" 

Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и 
доставка на рекламно-информационни и печатни материали на стойност 289 900 лв. без ДДС. 
Това става ясно от съобщение от пресцентъра във вторник. 

Голяма част от материалите ще са тениски, шапки, топки, раници, чадъри, тефтери, тетрадки. 
Те ще са насочени към децата като част от втора фаза на кампанията "Яко е да си еко". 

За тях заделената сума е 173 400 лв. ще бъде осигурена по оперативна програма "Околна 
среда 2014-2020 г. Останалата част от 116 500 лв. ще е за реклама на други дейности на МОСВ, 
а средствата идват от програми на финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г., програма LIFE на Европейската комисия и с национални средства. 

Обществената поръчка се възлага на база икономически най-изгодна оферта с критерий "най-
ниска цена", уточняват от МОСВ. 

"Целта на "Яко е да си еко" е изграждане на екологично съзнание сред подрастващите и 
привличане на още повече млади симпатизанти на зелената идея. Дейностите ще са насочени 
основно към учениците,' обясняват от ековедомството. 

Повечето от материалите ще са изработени от еко материали и ще са с една визия, пишат още 
от МОСВ. Срокът на изпълнение на поръчката е края на следващата 2017 година. 

Фокус в "Яко е да си еко" ще са опазването на биоразнообразието и чистотата на водите. В 
първата част на кампанията акцентът беше върху чистотата на въздуха и управлението на 
отпадъците. 

От Дневник 

07/09 МОСВ ще рекламира "Яко е да си еко" с топки и чадъри 
за хиляди левове 
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Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и 
доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Прогнозната стойност е в размер 
на 289 900 лв. без ДДС. Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде осигурен по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г. 

Голяма част от предвидените материали са насочени към децата – тениски, шапки, топки, 
раници, чадъри, , тетрадки, флаш памет, и др. Те ще се използват във втората фаза на 
мащабната образователно-информационна кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, която ще се 
проведе най-активно през първата половина на 2017 г. Продуктите ще са изработени с единна 
визия, съобщиха от МОСВ. Фокус във втората фаза на кампанията „Яко е да си еко“ отново ще 
са две от политиките на МОСВ, които са и приоритетни оси на ОПОС – опазването на 
биоразнообразието и чистотата на водите. В първата част на кампанията акцентът беше върху 
чистотата на въздуха и управлението на отпадъците. Целта на „Яко е да си еко“ е изграждане 
на екологично съзнание сред подрастващите и привличане на още повече млади 
симпатизанти на зелената идея. Дейностите в кампанията ще бъдат насочени приоритетно към 
учениците като гаранция за устойчивост на предприеманите по ОПОС 2014-2020 г. мерки. 
Освен средствата по ОПОС, е предвиден бюджет от 116 500 лв. без ДДС, осигурен по програми 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., 
Програма LIFE на Европейската комисия и с национални средства. Настоящата обществена 
поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане 
„най-ниска цена“. 

Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 
2017 г. 
 
© Actualno.com 

 

07/09 В центровете за опасни отпадъци ще е забранено да се 
яде, пие и пуши 

 

Поне един работещите в центровете за опасни отпадъци, които предстои да бъдат изградени в 
Разград, Шумен, Съединение, Левски и Созопол, трябва да бъде химик по образование. В 
същото време персоналът трябва да премине специално обучение, съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на околната среда и водите. 
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"Хората ще работят с опасни вещества и трябва да имат познания как да ги опаковат, 
етикетират и съхраняват", обясни швейцарският консултант на проекта Бригите Фишер. Той 
допълва, че пунктовете трябва да се спазват стриктни правила за противопожарна и аварийна 
безопасност и са места, на които не се пие, яде и пуши. 

Центровете за опасни отпадъци, които ще бъдат изградени в пет български града, са част от 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, припомнят от министерството. 

В Швейцария битовата смет се изхвърля в торби, които се купуват от магазина. 1.5 франка 
струва един чувал от 35 литра. Тези, които си изхвърлят боклука в собствена торбичка, са 
подлагани на критики от общността, а и получават предупреждение и глоба от 200-300 франка. 

Хората се стимулират да изхвърлят разделно материалите, които подлежат на рециклиране. 
Причината е да не пълнят торбите си бързо и да плащат по-малко. Те носят опасните отпадъци 
в специализираните центрове или мобилните пунктове. Ако те са до 20 тона годишно, в кантон 
Цюрих това е безплатно. Ако количеството е по-голямо, се заплаща такса. 

От Дневник 

 

07/09 САЩ и Китай подписаха споразумението за климата от 
Париж 

Съединените щати и Китай се присъединиха официално към климатичното споразумение от 
Париж, съобщи БНР. Това е най-големият напредък по пътя към глобалното споразумение, 
отбелязва "Франс прес". 

"Трябва ни нов подход към проблема с климатичните промени", каза китайският президент Си 
Цзинпин. Той връчи на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун документа за присъединяване 
към споразумението за климата заедно с американския президент Барак Обама, който 
пристигна в Китай за срещата на Г-20 в град Ханчжоу. 

Съединените щати и Китай са отговорни за 40 процента от въглеродните емисии в световен 
мащаб, отбелязва Би Би Си. 

"Историята ще оцени важността на днешното събитие", заяви президентът Обама. 

"Съединените щати и Китай предприемат тази стъпка днес - двете страни официално се 
присъединяват към Парижкото споразумение. Разбира се, не бихме могли да свършим тази 
изключителна работа без съдействието на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун", каза още 
Обама. 

Той заяви, че САЩ държат на ангажимента си да бъдат глобален лидер в борбата с 
климатичните промени и че Парижкото споразумение може да бъде запомнено като момента, 
в който "най-накрая сме решили да спасим нашата планета". 

Парижкото споразумение за климата беше прието на 12 декември 2015 г. след конференция 
по въпросите на климата във френската столица. 195 участници във форума се договориха да 
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не допуснат средната температура на планетата до 2100 г. да бъде с повече от 2 градуса по-
висока в сравнение с доиндустриалната епоха. Учените смятат, че по-значително увеличение 
може да доведе до необратими екологични последствия. 

Споразумението трябва да замени сега действащия Протокол от Киото след 2020 година. 
Условие за влизането му в сила е да го ратифицират 55 страни, на които се падат поне 55 
процента от общия обем на изхвърлени парникови газове. 

От Дневник 

 

08/09 Тръгва втората процедура за комбинирани 
инсталации за преработка на отпадъци 

Съвсем скоро ще бъде обявена втората процедура за изграждане на комбинирани инсталации, 
компостиране и третиране на отпадъците в регионални депа, чийто ресурс е малко над 100 
милиона лева, каза днес в Девня министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 

Тя уточни, че надграждането на системите на управление на отпадъците е един от акцентите 
на новата оперативна програма "Околна среда". Василева припомни, че през миналия 
програмен период в страната бяха изградени 18 нови регионални системи за управление на 
отпадъците, голяма част от които са оборудвани със сепариращи, компостиращи инсталации. 
Министърът съобщи още, че по новата програма предстои да бъде обявена и процедура за 
анаеробно третиране на биоразградими и зелени отпадъци.  

Във водния сектор приоритет са съоръженията, свързани със пречиствателни станции и 
снабдителните мрежи в големите населени места, допълни Василева. По думите й вече са 
подписани договори с осем бенефициенти и тече оценяването на нови проекти. Министърът 
каза още, че очаква изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания, които ще 
бъдат базата за големите проекти във втората фаза на оперативната програма. 

Василева допълни, че по оперативната програма са предвидени средства за превенция и 
управление на риска от възникване на наводнения и свлачища. С проекти могат да 
кандидатстват общини и агенция "Пътна инфраструктура". Вече има изготвен списък с 
приоритетни обекти от МРРБ, който е съгласуван с Националното сдружение на общините в 
България, каза Василева. Според нея в края на октомври или началото на ноември ще може да 
бъде обявена покана, за да кандидатстват всички потенциални бенефициенти. 

В Девня днес министър Василева бе гост на откриването на нов технологичен и иновационен 
център "Технофос", който представлява първата у нас международна демонстрационна база з 

Варна, 8 септември /Мила Едрева, БТА/ 
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08/09 Пирин планина изчистена от 5 тона боклуци 

Цяла седмица уборка в Пирин планина направиха по време на 19-то традиционно почистване 
на защитени територии ентусиасти от екологичното Сдружение "За Земята". Благодарение на 
усилията на десетки доброволци планината вече е по-лека с поне 5 тона боклуци. Акцията 
събра над 60 участници от цялата страна и на различна възраст - между 7 и 67 години, 
обединени от любовта към планината. Някои от тях идват на традиционното чистене всяка 
година, а други бяха за първи път. Те чистиха районите около хижа "Безбог", заслон Тевно 
езеро, хижа "Каменица" и хижа "Пирин". Тази година част от времето участниците бяха 
разделени на 2 групи, за да се достигнат и почистят повече места, като накрая всички се 
събраха на хижа "Пирин". Част от маршруте е почистван от доброволци за последно през 2003 
г. "Противно на наблюденията от предварителните обходи на маршрутите, където изглеждаше 
чисто, по време на акцията се натъкнахме на изненадващи количества боклук около хижите, 
на входните точки за парка, около лифтовете и на местата за отдих с пейки и огнища", казаха 
участниците.  

Според доброволците все по-голяма част от боклука, на който се натъкват, са пластмасови 
отпадъци - чашки и бъркалки, шишета, опаковки. А най-многобройни са мокрите кърпички, 
които вероятно повечето туристи смятат, че са разградими. Бяха открити и стари "сметища" с 
дълбочина от няколко метра, от които "чистачите-археолози" вадеха боклуци от 70-те и 80-те 
години на миналия век. Задачата им бе доста трудна, тъй като събираха голяма част от 
боклуците във вътрешността на високия клек, под големи камъни и скали, по стръмни пътеки. 
Боклуците се изнасяха с автомобили на Национален парк "Пирин" и с камиони. 

От Сдружение "За Земята" призовават всички любители на планините да прибират отпадъците 
си в раницата и да ги свалят долу, да не изхвърлят нищо в хижите, да ползват собствени 
съдове вместо пластмасови чашки и чинийки за еднократна употреба, да не изхвърлят мокри 
кърпички край пътеките и да приканват и спътниците си към по-отговорно поведение в 
планината. 

Благоевград, 8 септември /Владимир Методиев, БТА/ 

 

08/09 Швеция обяви рекорден бюджет срещу промените в 
климата и за ВЕИ 

Швеция обяви рекорден бюджет, който ще задели за проекти срещу промените в климата и за 
възобновяемите енергийни източници, информира Bloomberg като цитира изявление на 
шведския премиер от началото на тази седмица. 

"Представяме най-големия по рода си бюджет за климат и околната среда в Швеция," заяви 
премиерът Стефан Льовен по време на пресконференция в Стокхолм във вторник. По думите 
му амбицията на Швеция е да се превърне в една от първите държави, независими от 
изкопаеми горива. "Правим го, и защото е морално правилно, и защото е икономични 
обосновано," обясни Льовен. 
Скандинавската държава ще похарчи 12,9 милиарда шведски крони (1,5 милиарда долара) за 
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четиригодишен период – от 2017 до 2020 г. за международни инициативи за климата, 
пътуване без изкопаеми горива и за енергия от възобновяеми източници, става ясно от 
публичното изявление, разпространено от правителството. 

Още миналата година Швеция заяви целта си да се превърне в една от първите страни, които 
ще преустановят използването на изкопаеми горива и задели 4.5 милиарда крони за мерки за 
защита от климатичните промени през 2016 г. Държавата генерира 64 процента от 
електроенергията си от възобновяеми енергийни източници през миналата година, според 
данни на Bloomberg New Energy Finance. Страната повиши целта си за ръст в употребата на 
"чиста енергия" през ноември (на 28.4 терават часа до 2020 г. Като предишната цел беше 26.4 
терават часа). 

Около половината средства от обявения бюджет ще отидат за железопътен транспорт – за 
увеличаване на капацитета му, както и за експлоатация и поддръжката му. Правителството 
също така планира да инвестира 3.5 милиарда крони в местни и регионални проекти за 
намаляване емисиите парникови газове като съфинансира проекти в частния сектор, общини и 
сдружения. 
Швеция ще увеличи средствата за велосипедната инфраструктура на 1 милиард крони през 
2018 г. – от 750 милиона крони през 2017 г. и 500 милиона крони миналата година.  

Средствата за международни проекти ще 500 милиона крони за периода между 2017 г. и 2020 
г., като някои вероятно ще бъдат насочени за финансиране на проекти срещу климатичните 
промени в държави с ниски и средни доходи. 

От Дневник 

 

12/09 "Монтюпе" трябва да плати глоба от 500 000 лв. заради 
непречистени газове 

Максимална глоба от 500 000 лв. и принудителна административна мярка са наложени на 
"Монтюпе" ЕООД в Русе заради непречистени отпадъчни газове, изпуснати от дружеството в 
петък вечер след 20 часа, както и в събота вечерта (10 и 11 септември 2016). Това са санкциите, 
определени от екоинспекцията в Русе след проверка на място по сигнали на местни граждани 
в крайдунавския град. 

Експертите от РИОСВ–Русе са констатирали нарушения на условията в комплексното 
разрешително на оператора и ще наложат максимална глоба и принудителна 
административна мярка на на производителя на автомобилни компоненти, посочват в 
съобщение от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите като цитират 
директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова на извънредна пресконференция, в 
присъствието на заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. 

Констатации от проверката 

По време на проверката на служителите на екоинспекцията и общински служители, 
неприятните миризми са локализирани в Индустриалния парк на Русе. Над производствените 
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халета на "Монтюпе" ЕООД е наблюдаван продължително сивкав облак. В североизточна 
посока от площадката на дружеството, на разстояние от около 100-150 метра е установено, че 
от покрива на хале № 3 се отделя облак от сивкав дим, който се издига приблизително на 
височина от 20-30 метра, а вятърът го отнася към града. 

В същото време от организираните източници, посочени в Комплексното разрешително не са 
отделяни емисии. 

Същото нарушение е констатирано и на 11 септември (събота) вечерта, когато отново през 
вентилационните съоръжения са изпускани отпадъчни газове от производството. Нарушението 
е удостоверено с термоанализатор на "Гранична полиция", обясняват от МОСВ. 

Санкциите  

В понеделник екип на РИОСВ-Русе е блокирал вентилационните съоръжения като 
принудителната административна мярка. Дружеството е задължено – освен да плати 
максималната глоба, в срок до 26 септември да осигури трайното запечатване на 108 
вентилационни клапи. 

Операторът трябва да започне процедура по преразглеждане на действащото си в момента 
Комплексно разрешително. 

Констатациите от извънредните проверки ще бъдат изпратена до прокуратурата. 

Писма са изпратени до Инспекцията по труда, Регионална здравна инспекция и Регионална 
дирекция за национален строителен контрол. 

Зам.-министър Живков и инж. Лилия Атанасова са категорични, че ще се приложат най-
строгите норми на екологичното законодателство, особено за оператори, допускащи системни 
нарушения. 
Допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух ще бъдат извършени в 
района на площадката с техника на Изпълнителна агенция по околната среда и водите. 
Системните проверки и нощните обходи ще продължат, увери директорът на РИОСВ-Русе инж. 
Атанасова. 

Френско-българска търговска камара: Екоинспекцията няма доказателства 

"Екоинспекцията в Русе отново набеди "Монтюпе" за замърсител, без да представи конкретни 
данни и доказателства." Това заявяват в своя позиция от Френско-българска търговска и 
индустриална камара (ФБТИК), цитирана от Капитал. Дружеството е част от френската 
Montupet. 

В съобщението на камарата се твърди, че РИОСВ-Русе не е информирала "Монтюпе" и не е 
представила данни от проверките, въпреки че компанията се е ангажирала с постоянен диалог 
с РИОСВ. 

Според председателя на ФБТИК Стефан Делае миналата седмица служители на 
екоинспекцията са посетили завода на "Монтюпе" без да извършат замервания и без да 
предоставят протокол от посещението. "Монтюпе" не разполага с никакво доказателство, 
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подкрепено с данни и официална кореспонденция", посочва Делае. По думите му вместо да 
търси решение на предполагаемия проблем, РИОСВ за пореден път преследва компанията. 
"България е на път да загуби свой основен индустриален инвеститор", коментира той. В завода 
за алуминиеви авточасти работят около 1000 души. 

От Дневник 

 

13/09 Франция забрани пластмасовите чаши и чинийки 

Франция направи нова сериозна стъпка в борбата със замърсяването с пластмаса като забрани 
използването на пластмасови чаши, чинии и прибори за хранене, информира Асошиейтед 
прес. 

Така Франция стана първата страна в света, поставяща "извън закона" пластмасовите съдове за 
еднократна употреба. 

Регулацията влезе в сила миналия месец, но дава на производителите срок от четири години – 
до 2020 г. да гарантират, че всички съдове и прибори за еднократна употреба са направени от 
биоматериали и могат да се разграждат. 

През юли тази година страната забрани и найлоновите торбички, каквато забрана има в 
редица други държави. 

Екоорганизациите приветстваха новия закон и изразиха надежда, че той ще даде добър 
пример за други страни. Противници на мярката твърдят, че тя ще навреди на потребителите, 
а и нарушава правилата на ЕС за свободно движение на стоки. 

От Дневник 

 

13/09 Световната банка ще помага на България срещу 
мръсния въздух 

Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) как да се справи със сериозния проблем със замърсяването 
на въздуха в страната. Това предвижда одобрен от правителството проект на споразумение 
между ведомството и една от петте институции в Групата на Световната банка с основна мисия 
– борба с бедността със средствата на финансиращи държави. 

Целта на споразумението е съдействие от международната организация за разработване на 
национална програма за качество на атмосферния въздух и национална програма за 
намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични 
съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. 

Така ще се подпомогнат усилията на България да постигне целите за намаляване на емисиите 
вредни вещества във въздуха. Страната ни е в челните места по най-мръсен въздух в 
Европейския съюз. 
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Споразумението предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за изпълнение на 
националните цели, свързани с изискванията на преразгледаната Директива за националните 
тавани за емисии. Подкрепа ще бъде оказана и за институционалната координация, както и за 
управлението на качеството на въздуха на местно ниво. 

Предвидените в проекта консултантски услуги ще се финансират със средства от европейските 
структурни фондове и инвестиционни фондове 2014 - 2020 г., предоставени чрез оперативна 
програма "Околна среда 2014 - 2020 г.". 

От Дневник 

 

16/09 Боклук от Сицилия ще се изгаря в България 

Тонове боклук от Сицилия ще се изгаря в циментов завод в Пловдив, за да се разтоварят 
преливащие италиански депа, съобщава днес италианското издание „Ла стампа“ (La stampa”). 

Медията информира, че товарният кораб Blue Star I, който плава под панамски флаг, 
натоварен с 5 тона смет, вече е преминал праз Босфора и пътува към пристанище „Варна“. 

Сицилия има проблем с обработката и количествата отпадъци и управата  на  острова се 
ориентирала към варианта да бъдат изнесени в чужбина. Освен България, другите възможни 
дестинации на италианския боклук са Румъния и Португалия, отбелязва „Ла стампа“. 

По-рано тази година други италиански медии съобщиха, че част от боклука на Неапол и 
Палермо също изпраща в България. 

През юли българското Министерство на околната среда и водите съобщи, че не може да 
потвърди информацията на италианските медии  и че не разполага с информация за 
отпадъците на Сицилия. 

vesti.bg Източник: La stampa 

 

25/09 Швеция планира данъчни облекчения за вещи, 
спасени от кофата 

Швеция планира да въведе данъчни облекчения за поправяне на вещи, техника и продукти, 
когато ремонтът им замени тяхното изхвърляне, съобщава британският вестник "Гардиън". 

Обмисляната мярка е отговор на странната ситуация, в която купуването и доставката на нов 
чифт обувки често излиза по-евтино от ремонта на старите ви обувки. Идентични примери 
могат да се дадат и с новата модерна техника и компютри. 

Във вторник управляващата коалиция на социалдемократите и Зелената партия ще представи 
поредица предложения пред шведския парламент. Една от мерките залага намаляване на 
данъчната ставка за ремонт на обувки, дрехи и велосипеди от 25 на 12 на сто. Друго 
предложение позволява половината от цената на труда по ремонт на големи уреди - 
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хладилници, печки, съдомиялни машини - да се връща като опрощение при събиране на данък 
доход. 

Управляващите предлагат и т.нар. данък химикали за нови компютри и уреди, който да 
покрива екологичната цена за новите, лъскави и често нерециклируеми материали. 
Парламентът ще гласува всички тези предложения през декември 2016 г. 

Шведският министър на финансовите пазари и потребителски въпроси Пер Болънд е 
инициаторът на новите мерки и стимули, обяснява пред "Гардиън", че вече има повишено 
съзнание в обществото, че трябва да изработваме продуктите, така че да имат по-дълъг живот, 
за да се намали консумацията на материали. 

От Дневник 

 

27/09 Всеки 9 от 10 души дишат замърсен въздух, сочи 
доклад на СЗО 

Тревожна еко статистика представиха от Световната здравна организация - 9 от 10 души по 
света дишат замърсен въздух. Най-тежко е положението в страните с по-нисък или среден 
доход на глава от населението, като Малайзия, Индия и Виетнам. 

Девет от 10 души по света дишат замърсен въздух, показват данните от доклад на Световната 
здравна организация. От анализа става ясно, че 92% от световното население живее на места, 
където нивата на замърсяване на въздуха са по-високи от стандартите, определени от 
Световната здравна организация. Става въпрос за опасни прахови частици с диаметър по-
малък от 2,5 микрометра, които включват токсини като сулфат и сажди, могат да проникнат 
дълбоко в белите дробове и да увредят сърдечно-съдовата система. Статистиката сочи, че 
поради излагането на въздействието на замърсен въздух всяка година умират близо 6 млн. 
души. Близо 90 на сто от смъртните случаи са в страните с ниски и средни доходи, като най-
тежко е положението в страните от Югоизточна Азия и Западния тихоокеански регион – 
включително Малайзия, Индия и Виетнам. Сред основните замърсители са заводи и 
промишлени предприятия, моторните превозни средства. 

Ръководителят на Департамента по обществено здравеопазване и околната среда Мария 
Нейра отбеляза, че за съжаление не могат да бъдат предприети бързи мерки за справяне с 
проблема. 

ekipnews.com 

 

27/09 България е на второ място в света по смъртни случаи 
заради мръсния въздух 

България е на второ място по брой смъртни случаи на глава от населението заради мръсен 
въздух в нова класация на държавите на Световната здравна организация, публикувана днес.  
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Със 118 смъртни случаи на 100 хиляди държавата ни е на незавидната втора позиция, веднага 
след Украйна – със 120/100 хил. случая, вследствие на замърсяването с фини прахови частици 
в различните държави, сравнени на база глава от населението на всеки 100 000 души. На трето 
място е Беларус, а на четвърто Русия. 

Вероятното обяснение за силното замърсяване в тези държави е тежката индустрия, посочва 
британският вестник "Гардиън". 

Организацията публикува за първи път интерактивни карти, които очертават опасни региони 
със страни, надвишаващи позволените от организацията допустими нива на замърсяване на 
въздуха.  
И в предишни свои доклади агенцията на ООН предупреждава, че фините прахови частици от 
автомобилите, електроцентралите и други източници убиват 3 милиона души по света всяка 
година. В това последно проучване СЗО за първи път класира данните си, разпределени по 
държави.  

В тази подредба Китай е на 10-а позиция със 76 смъртни случая на 100 000 души, Индия – на 
27-о място, с 49 души на 100 000. Последните места са за Исландия, Финландия и Канада. 

Иначе в световен мащаб 92% от населението живее в държави с мръсен въздух, замърсен над 
допустимите нива и стандарти, зададени от СЗО. 

В другата подредба на държавите в новия анализ на СЗО най-лошо е положението в трите 
големи държави сред общо 184 проучвани държави: в Китай, където над 1 милион души 
умират от мръсния въздух през 2012 г., поне 600 000 в Индия и над 140 000 в Русия. 

Сериозно е положението в индустриална Германия, където има 26 160 смъртни случая през 
2012 г. Великобритания е на 25-о място с 16 355 смъртни случая сред държавите, 
предоставили данни. Франция – с 10 954 за същата година. Вследствие на замърсения въздух в 
САЩ има 38 043 загинали през 2012 г. В тази подредба България е с общ брой 8634 смъртни 
случая, което изглежда сравнително малко, като това се обяснява с малочислеността на 
населението, но представлява значителен дял от смъртността, както показва първата графика.  

Близо 90% от всички смъртни случаи заради мръсен въздух са в страни с ниски и средни 
доходи, предимно в райони от Югоизточна Азия и западната част на Тихия океан. 

94% от тези смъртни случаи се дължат на незаразни заболявания - сърдечно-съдови 
заболявания, удар, белодробно заболяване и рак на белия дроб. Замърсяването на въздуха 
увеличава рисковете от остри респираторни инфекции. 

Причините зад високата смъртност 

Основният проблем са малките фини прахови частици от 2.5 микрона, известни като PM2.5, 
които проникват в белите дробове и са замърсителят на въздуха, който най-директно е 
свързан с повишен риск от смърт. 

Замърсяването на въздуха идва основно от автомобилите, работещи на въглища заводи и 
изгаряне на отпадъци, установява анализът. С уточнението, че не винаги човешката дейност е 
причината за мръсния въздух, прашните бури в близост до пустини също допринасят за 
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замърсяването и обясняват отчасти защо Иран е на 16-а позиция по общ брой смъртни случаи 
– 26 000 годишно. 

Канада и скандинавските страни са ограничили планово замърсяването на въздуха, подобен 
пример следва в момента Франция. 

Мария Нерия, оглавяваща "Обществено здраве" в СЗО и отдел за околна среда, коментира 
пред "Гардиън", че управляващите вече са изправени пред фактите с наличието на точна 
информация. "Сега разполагаме с данни колко граждани умират от замърсяването на въздуха. 
И това, което установяваме, е много лошо. Сега няма никакви оправдания за бездействието." 

"Замърсяването на въздуха на глобално ниво е основен риск за общественото здраве. 
Значителен брой човешки животи могат да бъдат спасени, ако нивото на замърсяване на 
въздуха се намали", коментира резултатите Гейвин Шадик, ръководител на международния 
екип, работил по обработването на данните. 

Шестнайсет учени от осем международни институции са работили със СЗО по анализа, който 
обединява данните от 3000 места, които измерват нивата на замърсяване чрез мониторинг, 
моделиране и сателит. 

От Дневник 

 

27/09 Да се храниш върху маса от отпадъци 

Това по никакъв начин не си личи, защото тя е толкова елегантна, с красива гладка повърхност, 
която сякаш е инкрустирана с хиляди малки фрагменти, внимателно подредени по цвят, за да 
се постигне градация от бяло до тъмносиньо. Прилича на известното италианско terrazzo (вид 
подова мозайка), но всъщност е направена от пластмасови отпадъци, плуващи в океаните и 
замърсяващи бреговете им. 

Името й Gyro идва от думата, която се използва за въртящите се спирали от пластмасови 
отпадъци, носени от океаните. Създадена е от австралийския дизайнер Броуди Нийл 
специално за участието на Австралия в състоялото се наскоро първо Биенале на дизайна в 
Лондон (London Design Biennale 2016, 7 - 27 септември). Темата на биеналето Utopia by Design 
("Утопия чрез дизайн") е избрана не само заради 500-годишнината от изданието на известната 
книга "Утопия" на Томас Ман. "Въпросът как дизайнът може да допринесе за по-добър свят не 
може да бъде по-навременен. Това е спорнa тема. Може би дизайнът не прави нещата по-
добри. Нека да видим как хората реагират", казва Кристофър Търнър, директор на биеналето. 

С проекта си Нийл цели да привлече вниманието към потенциала на материал, който в 
момента не само замърсява световните океани, но представлява и заплаха за обитателите им. 
Частиците пластмаса са сред най-опасните в морето. Достатъчно малки, за да бъдат погълнати 
от дори най-малката риба, те изпускат токсини и по този начин навлизат в хранителната 
верига. Установено е, че над 25% от морските риби имат химикали в кръвта си. Затова масата 
Gyro има и символично значение - тя показва как можем да превърнем нещо потенциално 
заплашващо живота и здравето в нещо красиво и полезно. 
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Процесът на изработването на масата е дълъг и сложен и включва международен екип, 
състоящ се от хора, занимаващи се с опазването на природата, които помагат за събиране на 
пластмасовите отпадъци, както и учени и дизайнери, с които Нийл работи. След като се 
съберат, парчетата от пластмаса се почистват, стерилизират и сортират по цвят, преди да бъдат 
смесени със смола, за да се създаде този пъстър композитен материал.  

Разбира се, цената на Gyro едва ли е достъпна за повечето от нас - вероятно тя ще бъде около 
£4000, но авторът има за цел да създаде по подобна технология материал, който ще позволи 
използване в индустриален мащаб за бъдещи проекти. Например за работни плотове на кухни 
или за баня. 

Всъщност австралиецът е само един от нарастващия брой на дизайнерите, използващи 
рециклирани материали за продуктите си - както луксозни мебели в ограничени бройки, така и 
напълно достъпни за масово потребление предмети за всекидневието.  

Adidas също пуснаха това лято ограничена бройка спортни обувки с горна част, направена 
точно от рециклирана пластмаса, извадена от морето, които могат не да се закупят, а да се 
спечелят. Желаещите да ги спечелят трябва да участват в състезание в социалната мрежа 
Instagram, като покажат видео с личния си ангажимент срещу пластмасата за еднократна 
употреба. 

Днес можем дори да рециклираме пластмасата от дома си в суровини с помощта на машина, 
разработена от Дейв Хакенс, млад дизайнер от Холандия. При това без да са необходими 
някакви съществени инвестиции, защото, след като създава серия от машини за рециклиране 
на пластмаса, Хакенс прави своите планове общодостъпни, за да може всеки да намери 
инструкциите за тяхното конструиране. 

А проектът му SMALL CHANGE, BIG DIFFERENCE беше част от последното издание на ONE DESIGN 
WEEK. С него видяхме на практика как глобалната инициатива на холандеца проектът да може 
да бъде възпроизвеждан от различни хора по целия свят се случва. Тогава български ученици 
и техен преподавател използваха плановете и видеоинструкциите на дизайнера, за да 
реализират две от машините за рециклиране на пластмаса. 

Това са само няколко от примерите за решаване на проблема със замърсяването с пластмаси. 
Колекцията на ИКИА за 2017 година също включва серия от мебели, направени от 
рециклирана дървесина и пластмаса от стари опаковки и отпадъци от собствени фабрики на 
компанията.  

Тенденцията все повече дизайнери да насочват усилията си към специални проекти и 
цялостни системи за решаване на глобални проблеми през последните години нараства 
особено много. Интересът към дизайн за обществото води до все повече конкретни примери 
за амбициозни социални проекти. А резултатът от всичко това със сигурност ще бъде 
положителна промяна в обществото и личния ни начин на живот.  

От Дневник 

 



15 
 

30/09 България рециклира над 70% от хартията, отчита 
екоминистерството 

България постига над 70% рециклиране на хартиените опаковки. Това отчете заместник-
министърът на околната среда и водите Красимир Живков на откриването на симпозиум 
"Целулоза хартия и опаковки". Събитието се организира от Браншовата камара на целулозно-
хартиената промишленост и катедра "Целулоза, хартия и полиграфия" към ХТМУ-София.  

Според Живков този процент е изключително добър резултат на европейско ниво. "Този 
пример, както и стремежът за по-ресурсно ефективни и екологични производства, 
потвърждават отново необходимостта и значението на събития като днешното". 

Промените на европейското законодателство са свързани със стремежа за постигане на 
ресурсна ефективност и повишаване процента на рециклирането на хартия, припомни Живков 
и изтъкна, че подобни събития са важни, защото събират на едно място всички заинтересовани 
страни по веригата на производство. 

"Екологичните въпроси се решават най-добре в сътрудничество с Министерството на околната 
среда и водите," каза зам.-министър Живков в приветствието си към гостите и участниците на 
симпозиума. 

От Дневник 

 

 


