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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №10 
2016 

06/10 "Голямо тихоокеанско сметище" е много по-мащабно от 
очакваното 

Гигантският остров от боклук в Тихия океан е много по-голям, отколкото се смяташе досега, 
съобщава британският вестник "Гардиън". Това са установили изследователи по време на серия от 
въздушни проучвания в района на най-голямото струпване на пластмасови отпадъци в морски 
води. Целта на проучвателната им мисия е да установи на терен колко точно е мащабът на 
тихоокеанския пластмасов остров – най-голямото и опасно замърсяване на морските води, за да 
използва най-адекватния подход и устройство за почистването на този боклук. 

"Изключително важно е да се разберат размерите на "острова", както и какво е количеството 
боклук, какъв вид е пластмасата в него. От това ще зависи дизайна на системите за почистване, 
логистиката на изваждането на пластмаса на брега, методите за рециклиране на пластмасата," 
обясняват от екипът на фондация Ocean Cleanup. 

 
По време на изследването си, което продължава и в момента (от 26 септември до 7 октомври), те 
са открили много по-голямо от очакваното количество останки от рибарски мрежи, пластмаса и 
други изхвърлени предмети. По време на проучването си със самолет C-130 Hercules, те засичат на 
мястото огромно скупчване основно на пластмасови отпадъци в северния край на известното като 
"Голямо тихоокеанско сметище", разположен между Хаваите и Калифорния. 
 
Плътността на боклука е няколко пъти по-висока от прогнозите на фондация Ocean Cleanup, 
финансирана от холандското правителство с цел да изчисти морските води от пластмаса. 
Предполага се, че центърът на т.нар остров от боклук е 1 млн. кв.км (386 000 кв мили), а 
периферията обхваща още 3,5 млн. кв км (1 351 000 кв мили). Размерите на това сметище в океана 
обаче непрекъснато се променят, защото се намира в едно от огромните въртящи се океански 
течения. На север тихоокеанската спирала е образувала супа от пластмасови отпадъци, в която 
има и по-големи отломки, но и микрочастици пластмаса, които често биват поглъщани от рибите и 
така навлизат в хранителната верига. 
 
Според програмата на ООН за околната среда, Голямо тихоокеанско сметище се разраства толкова 
бързо, че подобно на Великата китайска стена, започва да става видимо от Космоса. 
 
Миналата година, фондация Ocean Cleanup е изпратила 30 плавателни съда, които са преминали 
през "сметището", а целта и ме била да събират микропластмаса със фини мрежи, за да се 
прецени колко сериозен е проблема. Последните проучвания със самолет от Калифорния са 
установили, че големи парчета с размер над половин метър са били "силно подценявани". 
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Повечето от отломките са големи, но това е "бомба със закъснител", защото те се разпадат на 
микропластмаси през следващите няколко десетилетия. Налагат се спешни мерки, 
предупреждават учените.  
 
Целта на фондацията е да се справи с проблема чрез гигантски V-образно устройство, което 
използва морските течения и засмуква като фуния плаващия боклук в конус. Прототип на 
вулканизираната гумена бариера ще бъде тествана през следващата година, а ако проучвания 
вървят добре до 2020 г. ще бъде направена и бариера в пълен размер от 100 км (62 мили).  
 
Фунията обаче няма да може да поеме всичкия боклук в океана, предупреждават учените. Това, 
което е в океаните трябва да се премахне, но е важно и да се предотврати изхвърляното на още 
пластмаса. За това спомага повече рециклиране, по-устойчив дизайн на продуктите и 
законодателство в тази посока 
 
Мащабите на пластмасовото замърсяване в океаните бяха установени през 2014 г. През 2014 г. 
311 млн. тона пластмаса са произведени на световно ниво, което значи ръст 20 пъти от 1964 г., а 
прогнозите са производството й да се увеличи четири пъти до средата на века. 
 
Доклад на фондация "Елън Макартър" по-рано тази година прогнозира, че ако не се предприемат 
спешни действия, до 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба. 

От Дневник 

 

07/10 София е най-замърсената столица в Европа, въздухът в 
страната ни е опасен 
 
София е най-замърсената столица в Европа, сочат данните на Европейската агенция по околна 
среда. Днес в града започна акция за измерване на вредните емисии от изгорели газове на 
автомобилите. Инициативата е на Асоциация "Диабет тип 2" и "Коалиция за климата в България". 
Деница Иванова от Асоциация "Диабет тип 2" обясни каква е целта на тази акция: Смисълът на 
тази акция е в това да привлечем общественото внимание към този доста сериозен проблем. 
Както знаете, Световната здравна организация и Европейската агенция по околна среда 
алармират за доста тревожни резултати, като определят София за най-замърсената столица в 
Европейския съюз, а Световната здравна организация определя въздуха в страната ни като опасен 
за здравето. Именно поради това започнахме работа с КАТ и с Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" за борба с една от основните групи замърсители в градските зони - 
това е автомобилният трафик. Между 14 и 18 хиляди души умират в България поради високите 
нива на замърсяване. 13 на сто от замърсеността на въздуха в България се дължи на 
автомобилите, като сред вредните емисии на първо място са фините прахови частици, казва още 
тя: Нивата, когато започне отоплителният сезон, на вредни емисии във въздуха са над пределно 
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допустимите норми. Фините прахови частици, които се отделят от дизеловите автомобили, са 
страшно вредни за здравето на хората. За съжаление фините прахови частици няма да могат да 
бъдат измерени с този уред, защото техниката измерва само въглероден оксид. Битовото 
отопление и старите коли у нас замърсяват въздуха и се отразяват върху дихателната, сърдечно-
съдовата, репродуктивната и нервната система, посочи Тодор Тодоров от "Коалиция за климата в 
България": Тази акция е много смислена, защото вече е време да се направи по-ясно 
разграничение, какъв е делът на транспорта, какъв е делът на битовото отопление и да се вземат 
необходимите мерки, които да бъдат достъпни и с по-съвременна техника. В другите европейски 
страни имат лаборатории, които дават в реално време замърсеността. Организаторите готвят 
промени в Наредбата за замърсеността на въздуха, където да залегнат ясни критерии за чистотата 
на въздуха и контрола. 

© Actualno.com 

 

07/10 Мръсният въздух убива 18 хиляди българи годишно 

София е столицата с най-мръсен въздух в Европа, сочат данните на Европейската агенция по 
околна среда. Днес в града започна акция за измерване на вредните емисии от изгорели газове на 
автомобилите. Инициативата е на Асоциация „Диабет тип 2“ и „Коалиция за климата в България“.  
 
„Смисълът на тази акция е в това да привлечем общественото внимание към този доста сериозен 
проблем. Както знаете, Световната здравна организация и Европейската агенция по околна среда 
алармират за доста тревожни резултати, като определят София за най-замърсената столица в 
Европейския съюз, а Световната здравна организация определя въздуха в страната ни като опасен 
за здравето. Именно поради това започнахме работа с КАТ и с Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" за борба с една от основните групи замърсители в градските зони - 
това е автомобилният трафик“, обясни Деница Иванова, от Асоциация „Диабет тип 2“ пред БНР.  

Между 14 и 18 хиляди души умират в България поради високите нива на замърсяване. 13 на сто от 
замърсеността на въздуха в България се дължи на автомобилите, като сред вредните емисии на 
първо място са фините прахови частици, казва още тя. 

„Нивата, когато започне отоплителният сезон, на вредни емисии във въздуха са над пределно 
допустимите норми. Фините прахови частици, които се отделят от дизеловите автомобили, са 
страшно вредни за здравето на хората. За съжаление фините прахови частици няма да могат да 
бъдат измерени с този уред, защото техниката измерва само въглероден оксид“, обясни още 
Иванова.  

Битовото отопление и старите коли у нас замърсяват въздуха и се отразяват върху дихателната, 
сърдечно-съдовата, репродуктивната и нервната система, посочи Тодор Тодоров от "Коалиция за 
климата в България".  
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"Тази акция е много смислена, защото вече е време да се направи по-ясно разграничение, какъв е 
делът на транспорта, какъв е делът на битовото отопление и да се вземат необходимите мерки, 
които да бъдат достъпни и с по-съвременна техника. В другите европейски страни имат 
лаборатории, които дават в реално време замърсеността“, коментира той.  

Организаторите готвят промени в Наредбата за замърсеността на въздуха, където да залегнат ясни 
критерии за чистотата на въздуха и контрола. 

puls.bg 

 

07/10 Проверките на пътя за замърсяващите въздуха 
автомобили започнаха с камионите 

Само камиони бяха спирани в първия ден от акция за измерване на вредните емисии в изгорели 
газове на превозните средства, която започна днес. Инициативата е на асоциация "Диабет тип 2" и 
Коалиция за климата-България. 

В нея участват екипи на "Пътна полиция"- СДВР и изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация". На спираните на една от входно-източните артерии на София - бул. 
"Ботевградско шосе" товарни автомобили, със специален уред се замерваха температурата на 
двигателя, поддържаните обороти при празен ход и нивата на вредни емисии в отработените 
газове. 

Неизправните превозни средства ще бъдат спирани от движение, но резултатите от днешния ден 
ще бъдат обобщени по-късно. Държавните органи имат амбицията измерването на вредните 
газове в отработени газове да се извършва регулярно, като бъдат обхващани всички видове 
превозни средства. 

Целта на акцията е да се насочи общественото внимание към проблема със замърсяването на 
въздуха с вредни емисии от транспорта в големите градове. Сред петте градове с най-замърсен 
въздух в Европа, България присъства със София, Перник, Добрич и Пловдив, като сред тях е и 
полският Краков. 

Наскоро Световната здравна организация за първи път даде данни за смъртността заради 
замърсяване с фини прахови частици по държави. Заключението от тях е, че въздухът в големите 
градове на страната е опасен за здравето на хората. 

Броят на преждевременните смъртни случаи в България поради високите нива на замърсяване, 
варира между 14 000 и 18 000 души годишно. В тези данни не се включват тежките белодробни 
заболявания, болестите на сърдечно-съдовата система, на мозъка и на репродуктивната система, 
които са в резултат или се обострят от качеството на въздуха, който дишаме. 
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Според официалните данни на КАТ от средата на годината, в страната има регистрирани 4.13 млн 
моторни превозни средства. 44% от тях, или 1.8 млн, са на възраст над 20 години. До пет години са 
едва 155 хиляди автомобила. 

Съотношението нови-употребявани новорегистрирани МПС остава едно към десет. От 
регистрираните за полугодието 150 хил. автомобила, повече от 92 хил. са тези над десетгодишна 
възраст. 

От Дневник 

 

07/10 КАТ-София ще спира коли, замърсяващи въздуха над 
нормите 

Акция за измерване на вредните емисии от изгорели газове на автомобилите започва от утре (7 
октомври 2016 г., 10 ч.) в София, информират организаторите. Инициативата е част от 
активностите на асоциация "Диабет тип 2" и Коалиция за климата-България. 

В нея ще се включат екипи на "Пътна полиция"- СДВР и изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация". Те ще стоят на входа и изхода от град София при бул. "Ботевградско шосе" и чрез 
газ анализатори ще измерват емисиите, отработени газове на движещите се коли. 

Неизправните превозни средства ще бъдат спирани от движение. Акциите за измерване на 
отработени газове ще продължават регулярно през годината. 

Гражданите ще получават информационни материали за различните източници на замърсяване и 
вредата, която нанасят на здравето ни. 

Целта на акцията е да се насочи общественото внимание към проблема със замърсяването на 
въздуха с вредни емисии от транспорта в столицата. Тези емисии са една от основните причини за 
високите нива на замърсяване на въздуха в градовете. Идеята на организаторите на акцията е да 
подтикне отговорните институции да започнат реални действия за решаването на проблема. 

Наскоро Световната здравна организация за първи път даде данни за смъртността заради 
замърсяване с фини прахови частици по държави. Въздухът в страната ни е опасен за здравето на 
хората. София е на първо място в класацията на Европейската агенция по околна среда за най-
замърсена столица в Европа. Броят на преждевременните смъртни случаи в България поради 
високите нива на замърсяване, варира между 14 000 и 18 000 души годишно. В тези данни не се 
включват тежките белодробни заболявания, болестите на сърдечно-съдовата система, на мозъка 
и на репродуктивната система, които са в резултат или се обострят от качеството на въздуха, който 
дишаме. 

От Дневник 
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07/10 Британците вече предпочитат собствени торби за 
пазаруване 

Една година след въвеждането на цена за найлонови торбички във Великобритания, британците 
масово са свикнали да си носят собствени торби за пазар, показа проучване, цитирано от 
британския вестник "Гардиън". 

Девет от десет души обичайно или винаги си носят собствена чанта за пазар. За сравнение, преди 
въвеждането на цена за найлонова торбичка през октомври 2015 г. – това са били седем от десет 
британци. 

С днешна дата британското общество много по-силно подкрепя таксуването на найлоновите 
торбички.  

Броят на найлонови торбички, взети от супермаркетите и големите търговци в Англия, се е 
понижил с 85% след промяната. 

Авторите на проучването на Университета в Кардиф смятат, че успехът на въведената 
задължителна цена за пликчетата за еднократна употреба предполага и успешното въвеждане на 
такса за чаши за кафе за еднократна употреба. 

"За мен беше впечатляващо, че ефектът от промяната е универсален - няма специфични 
тенденции във възраст, пол или доходи. Повечето хора са променили поведението си и са 
повишили подкрепата си за таксата за найлоновите торбички. Мисля, че това е важно", отбелязва 
един от водещите автори на изследването проф. Уоутър Пуртинга.  

Проучването показва, че промяната е повишила загрижеността на британците за околната среда. 
Те вече са по-отворени да подкрепят и други политики, свързани с намаляването на отпадъци, 
например въвеждане на цена за пластмасови бутилки. 

От Дневник 

 

07/10 Карти ще показват екосистемните услуги в градовете 

Карти ще илюстрират екосистемите в градска среда и техните възможности да предоставят 
различни услуги - материали, храна, енергия, култура. Те се изготвят на база извършени 
проучвания и събрани данни по проект TUNESinURB, съобщават от пресцентъра на Министерство 
на околната среда и водите като цитира координаторът на проекта Миглена Жиянски, която 
представи междинни резултати от изпълнението му. 

Основната цел на картите е да се използват при планиране и устройство на градските територии, с 
фокус върху зелената инфраструктура. 
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Картите ще бъдат уеб базирани.. Софтуер ще дава информация за избрани пилотни региони - 
общините Марица, Варна, Макреш и Карлово. 

Ще бъдат оценени 100 процента от урбанизираните екосистеми в страната, извън защитените 
зони от мрежата НАТУРА 2000. Това са населени места, индустриални зони, пътна инфраструктура, 
градски зелени зони, депа за отпадъци и др. 

Проектът "За по-добро разбиране на екосистеминте услуги в градска среда чрез оценка и 
картиране" е финансиран с 540 139 евро, чрез МОСВ като програмен оператор, по Програма BG03 
на Финансовия механизъм на Европейското иконономическо пространство 2009-2014 г. 

Изпълнява се от Института за гората към БАН, съвместно със Софийския университет "Св. Климент 
Охридски", фирма "Географика" и Норвежкия институт по биоикономика. Очаква се проектът да 
приключи през февруари 2017 г. 

От Дневник 

 

10/10 Събиране на опасни отпадъци ще има в четири столични 
квартала 

 
 

Тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата започва 
от този четвъртък (13 октомври). Акцията ще обхване четири столични района – "Оборище", 
"Младост", "Слатина" и "Подуяне" и ще продължи до 15 октомври. 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 

Район "Оборище" 
13.10.2016 г. (четвъртък) – бул. "Янко Сакъзов", на входа на парк "Заимов" срещу ул. "Васил 
Априлов". 
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Район "Младост" 
14.10.2016 г. (петък) – кв. Младост 4, на входа на парк "Сухото дере" откъм ул. "Самара", бл. 440. 
Райони "Слатина" и "Подуяне" 
15.10.2016 г. (събота) – бул. "Шипченски проход" № 67, пред районна администрация "Слатина". 

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 
–Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
–Лакове и бояджийски материали 
– Домакински препарати и химикали 
– Мастила и замърсени опаковки 
– Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

Действащата система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да 
предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали. 0700 11 750 е 
универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на 
Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага на територията на Общината за пета 
поредна година. 

От Дневник 

 

18/10 Екоминистерството: Общините могат да ограничат 
трафика заради мръсния въздух 

Екоминистерството на екологията напомни, че общините има пълните правомощия да ограничат 
трафика в градовете, за да се справят със замърсяването на въздуха. Това става ясно в отговора на 
МОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда и водите на запитването на "Дневник" какви 
мерки ще предприемат отговорните институции след официалните измервания, доказващи, че 
запрашването на въздуха е почти три пъти по-малко, в ден, в който е ограничено движението на 
автомобилите в центъра на София. 

Общините имат "изричните правомощия" да обособят "зони с ниски емисии на вредни вещества", 
в които да ограничат движението на автомобили с по-ниска еврокатегория, уточняват от 
екоминистерството като се позовават на законодателни промени от 2015 г. в Закона за чистотата 
на атмосферния въздух. 

По думите на МОСВ такива мерки досега не са прилагани в страната. В същото време през 
последните години идентични "зони с ниски емисии на вредни вещества" се въвеждат в редица 
големи европейски градове, посочват от ведомството. 
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МОСВ няма задължение, а и възможност, да предприеме мерки за ограничаване на 
автомобилния трафик, в което е да било населено място, посочват още от министерството. 
"Дневник" все още няма отговор на запитването по темата от Столична община. 

Основен проблем на въздуха в София: транспортът 

Измерванията, направени от мобилна автоматичната станция на Изпълнителната агенция на 
околната среда и водите в Деня без автомобили – 22 септември, показват, че концентрациите на 
фини прахови частици, са 2,58 пъти по-ниски от стойностите на 21 септември – ден с автомобили. 
Стойностите на азотния диоксид също са под допустимата норма - отчетената концентрация е 1,35 
пъти по-ниска от тази на 21 септември 2016 г. 

"Данните показват еднозначно, че основен проблем за замърсяването на въздуха в столицата е 
транспортът," коментират от ведомството и правят уточнението, че измерванията са правени по 
време, когато на практика не се използва битово отопление. 

"Значителният "принос" на транспорта е несъмнен, но за реалното му влияние трябва да се 
използват данни, получени на базата на по-задълбочени изследвания и измервания," пише още в 
отговора на МОСВ. 

Министерството с "подходящи, целенасочени и изпълними мерки" 

От пресцентъра обясняват, че мерките, предприети от Министерството на околната среда и 
водите са на национално ниво и произтичат от задължението му да провежда държавната 
политика по управление качеството на въздуха. По поддържането качеството на въздуха на 
местно ниво основното задължение и отговорност имат общинските власти. 

Заради продължаващите проблеми с наднормените нива на ФПЧ10, МОСВ е предприело "стъпки 
за анализ на проблема във всичките му аспекти – екологичен, социален, финансов". На 
национално ниво са планирани "подходящи, целенасочени и изпълними мерки, които да 
подпомогнат общините за постигане на нормативните изисквания"" пишат от министерството. 

Това е една от целите на споразумението между МОСВ и Международната банка за 
възстановяване и развитие – за оказване на съдействие в разработването на Национална 
програма за качество на атмосферния въздух. 

Стремежът е програмата да окаже сериозна помощ на общините, които изпитват затруднения при 
изпълнението на ангажиментите си да осигурят качество на атмосферния въздух, обясняват от 
МОСВ. 

От Босилена Мелтева, Дневник 
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18/10 EК предлага България да не намалява нивата на 
парникови газове между 2021 и 2030 година 

Европейската комисия е предложила на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС 
в Люксембург най-ниската цел за България – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови 
газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии в периода 2021-2030 г., 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. До 2020 г. 
законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет "Климат-енергетика". 

Съветът обсъди законодателните предложения на ЕК относно приноса на сектора земеползване, 
промени в земеползването и горското стопанство и секторите извън Европейската схема за 
търговия с емисии към общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 
г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите членки, свързани с нивата на 
годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за сектори като транспорт, сграден 
фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за 
действията на ЕС в областта на климата. 

От Дневник 

 

20/10 Нова наредба облекчава отчитането на общините за 
рециклирането 

Нова наредба облекчава отчитането по изпълнение на целите за рециклиране и подготовка за 
повторна употреба на битовите отпадъци, както и за количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци. 

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството, съобщават от 
ведомството. Наредбата обединява приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците 
и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е да се отстранят възникналите при 
прилагането им проблеми, обясняват от МОСВ. 

От общините вече няма да се изисква предоставяне на отчетни доклади в МОСВ. Така се 
облекчават местните власти и регионалните сдружения, защото отпадат задълженията им за 
обобщаване на данни и изготвяне на доклади на общинско и регионално ниво, мотивират 
промените от екоминистерството. Изчисляването на изпълнението на целите ще се извършва от 
Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). 

В новата наредба са регламентирани и задълженията към общините за прилагане на системи за 
разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците. Разписани са основните критерии за 
третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, 
ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция 
от механично-биологична третиране. Определени са условията, при които компостът и 
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ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на 
пазара.  

От Дневник 

 

20/10 Британски лекари призоваха да се сложи незабавно край 
на употребата на въглища 

Голямо лекарско обединение, представляващо 600 000 лекари и здравни специалисти във 
Великобритания, заявява, цитирано от британския вестник "Гардиън", че е "задължително и 
спешно" преустановяването на употребата на въглища, за да се подобри здравето и да се намалят 
здравните разходи. 

В обединението влизат 15 здравни органа, които включват седемте кралски колежа по медицина 
и Британската медицинска асоциация. 

Лекарите и медицинските сестри твърдят, че овладяването на замърсяването на въздуха от 
трафика и от електроцентралите ще намали въглеродните емисии, ще намали и замърсяването на 
въздуха като цяло и ще окаже съществен позитивен ефект върху здравето на нацията. 

"Промените в климата и замърсяването на въздуха са двете основни заплахи за здравето. Те имат 
общ източник - изгарянето на изкопаеми горива. Замърсяването от въглищни централи струва на 
Великобритания колкото 3,1 млрд. британски лири всяка година заради ефекта върху здравето на 
хората", пише в доклада на Здравния алианс по промените в климата на Великобритания. 

"Замърсяването от въглищни централи причинява много сериозни здравословни последици, 
включително инсулт, исхемична болест на сърцето и рак на белия дроб. Засяга децата и убива 
повече хора, отколкото пътнотранспортните произшествия", се казва в проучването на лекарските 
специалисти. 

Правителството на Великобритания обяви, че възнамерява да спре въглищните електроцентрали 
до 2025 г., но лекарите отговарят, че са разтревожени, че вече над година липсват публикувани 
документи и обявени мерки как това може да бъде постигнато. 

"Прекратяването използването на въглища е лесна намеса, оправдана напълно заради 
общественото здраве. Бързото поетапно спиране на въглищните станции е наложителната първа 
стъпка. Въглищата са най-интензивният източник на емисии при производство на електроенергия 
и е ключов акцент, за да се намалят рисковете от промените в климата. 

"Във Великобритания изгарянето на въглища е свързано с 1600 случая на преждевременна смърт, 
68 000 допълнителни дни на лечение, 363 266 изгубени работни дни и над 1 милион случая на 
възпаление на долните дихателни пътища", се казва в доклада. 
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Изследването на лекарската общност отправя призив към политиците да не се борят поотделно 
със замърсяването на въздуха и промените в климата, както се е правело в миналото. Някои 
стратегии могат да бъдат добри и за качеството на въздуха и срещу промените в климата, 
например използване на енергия от вятъра, слънцето и морските приливи. 

От Дневник 

 

21/10 Имаме земя, имаме вода, правим си кал 

България вероятно ще се размине с наказателна процедура от ЕК за 
нитратните замърсявания от земеделски източници. Контролът върху 
опазването на почвите и водите обаче остава слаб 

През 2050 г. населението на Земята ще достигне 9.7 млрд. души, а за изхранването му светът ще 
разчита на същите ограничени ресурси. Ако през 70-те години на миналия век обработваемата 
земя на глава от населението в световен мащаб е била около 0,44 ха, а днес тя се е стопила до 0,22 
ха/човек, през 2050 г. тя вече ще бъде 0,17 ха. 

Притеснителни са и фактите за водата. Според данни на ООН в световния океан ежедневно се 
излизват около 2 млн. тона човешки, индустриални и селскостопански отпадъци. Земеделието е 
сочено за основен замърсител на водите. 

Това е сектор, който, от една страна, трябва да повишава добивите си, за да храни повече хора, а 
от друга, да прави това с минимален екологичен отпечатък. Както е очевидно на много места по 
света, това не се случва лесно. 

България е в добрата позиция да има много земя за все по-малкото си хора - на 19-о място в света 
по обработваема земя на глава от населението с 0,44 ха, и много вода – с богатство и 
разнообразие на източниците. И да не опазва добре нито едно от двете. Европейската комисия 
води наказателна процедура срещу страната за неспазване на европейското законодателство в 
областта на нитратните замърсявания на водите, които са следствие от земеделска дейност. 
Засега от българската страна уверяват, че опасност от съдебна процедура няма, защото комисията 
иска само да се прецизират текстове в нормативната ни уредба. Но това е по-маловажната част. 
По-важното е, че контролът по замърсяванията с нитрати остава слаб. 

Опасността България да бъде съдена е нулева... 

Темата за контрола върху замърсяванията с изкуствени и органични торове е актуална от 2013 г., 
когато Европейската комисия започва наказателната процедура. Тези торове са ценни за растежа 
на земеделските посеви и достигането на добри добиви, но имат пряк ефект върху околната среда 
(виж в другия текст). Именно затова балансът при използването им е много важен. Най-големият 
потребител на азотни торове е секторът на зърнопроизводството, където те се ползват за 
пролетно подхранване на растенията. При някои култури като царевицата и слънчогледа 
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относителният дял на тези торове, които произвеждат нитрати, е много по-голям. Оборският тор 
също е значителен замърсител, особено тогава, когато съхранението му не e правилно. 

Немарливостта при използването на обогатителите личи от данните за нитратни замърсявания на 
водите, публикувани от Министерството на околната среда и водите. Ако през 2012 г. областите, в 
които е имало питейна вода с нитрати над разрешените норми от 50 мг/л, са били под 10, четири 
години по-късно те вече са 16. 

Въпреки това в периода между 2013 г., когато стартира наказателната процедура, и 2016 г. 
Европейската комисия е отчела някакъв напредък в действията на България, която е представила 
изменения на програмата си за ограничения на нитратните замърсявания. Изглежда обаче, че той 
не е достатъчен. В края на септември тази година комисията предупреди страната, че има два 
месеца да отстрани недостатъците, така че да спазва всички ключови разпоредби на ЕС. В 
противен случай комисията може да заведе дело в Съда на ЕС. От комисията подчертаха пред 
"Капитал", че от българските власти се искат гаранции най-вече за това, че се спазва лимитът за 
прилагане на химически торове в земеделието, който е 170 килограма активно вещество азот на 
хектар на година. От България се иска да разпише и предостави на животновъдите информация в 
какви количества тор се съдържа тази норма. Другите две бележки на ЕК засягат капацитета за 
сортиране на оборски тор и лимитите при съвместно торене с химичен и органичен тор. 

"Това, че има заплаха от съдебна процедура, категорично не означава, че фермерите цапат 
повече", казва инж. Антон Величков, зам. изпълнителен директор на Българската агенция за 
безопасност на храните (БАБХ) и координатор на междуведомствената комисия на 
Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите, която 
подготвя българската програма за ограничение на нитратните замърсявания. Според Величков, 
Комисията има по-скоро технически неуточнени въпроси, които държавата трябва да изясни в 
рамките на два месеца. "От 2013 г. досега държавата винаги е приемала тази програма с известно 
закъснение и винаги не са били достатъчно изяснени текстове, откъдето произлизат бележки за 
поправки от страна на ЕК. Програмата беше одобрена през юни от двамата министри и изпратена 
в Брюксел", казва още той. Величков не вижда проблем и допълва, че работната група вече е 
заседавала, за да отстрани забележките. Опасността България да бъде съдена според думите му е 
нулева. 

...опасността да бъде замърсена – огромна 

В българското законодателство намалението на замърсяването с нитрати от земеделски 
източници е регулирано с наредба, която се издава от министъра на околната среда и водите, 
министъра на земеделието и храните и министъра на здравеопазването. Освен тях отношение към 
регулациите имат и директорите на басейновите дирекции в страната и администрацията на 
Българската агенция по безопасност на храните. Според наредбата трябва да бъдат определени 
нитратно уязвими зони, които са изложени на по-голям риск от замърсяване. 

Нормативният акт посочва още, че министърът на земеделието и храните трябва да изготви 
програмите за ограничаване на замърсяванията и да утвърди добри земеделски практики, които 
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производителите да спазват. Той е отговорен и за организацията на контрола по спазването на 
правилата. "Програмите се приемат за определен период от време, а мерките, които трябва да 
изпълняват земеделските производители, са задължителни само ако стопанствата им попадат в 
нитратно уязвими зони. За всички останали са препоръчителни", уточнява инж. Антон Величков от 
БАБХ. 

Това значи, че ако не попадаш в такава зона, можеш да ползваш колкото искаш нитрати. Освен 
пожелателния характер на правилата в регулациите не са предвидени и санкции за нарушения. 
Проверка на "Капитал" сред земеделските производители показа, че никой не знае кой 
контролира какви торове, в какви количества се влагат при производство и дали те се съхраняват 
правилно, просто защото такива проверки не се правят. Единствено когато някой земеделец 
кандидатства за европейски субсидии, чрез т.нар. кръстосани проверки на фонд "Земеделие" и 
БАБХ, се следи дали фермерът изпълнява всички мерки, но отново само ако стопанството му е в 
нитратно уязвима зона. "Според закона за защита на растенията БАБХ може да санкционира 
земеделския производител само ако използва неразрешени торове, в останалите случаи на 
злоупотреба неспазването на правилата води по-скоро до недопустимост за финансиране по 
програмите на фонд "Земеделие", казва Величков. 

За слабости по отношение на контрола върху употребата на торове признават и от Института по 
почвознание "Никола Пушкаров". "Правилата се спазват от големите стопанства заради достъпа 
до финансиране, но при малките фермери са най-големите проблеми", обяснява директорът 
проф. Светла Русева. По думите й сред земеделските производители има и такива, които са 
толкова неинформирани или незаинтересовани, че буквално си съхраняват оборския тор до 
кладенеца. 

"Позволеното от Брюксел количество активно вещество, което може да се влага в почвите, не е 
проблем. То е достатъчно за храненето на растенията. Проблемът е, че не може да се контролира 
дали всеки изпълнява правилото. Никъде не се води отчет в България какви торове са продадени 
и вкарани на полето. Земеделските производители попълват декларации, в които пишат това, 
което трябва да бъде", казва специалист в областта на земеделието, пожелал да не бъде цитиран. 
"В момента се е стигнало до такова положение, че има площи, които са изтощени от това 
продължило години наред неадекватно торене, и други площи, в които всеки хвърля когато и 
каквото му скимне. И как няма да имаме замърсявания на водите после", допълва той. 

Тези замърсявания са дълготрайни - през 2013 г. екип от френски учени установи, че по някои 
френски полета има следи от нитратна обработка 30 години след наторяването. 

Преди години например Институтът по почвознание отговаря за агрохимическото обслужване на 
земеделието и има определен ред за сеитбообороти (каква култура след коя култура следва да 
бъде засаждана, така че земята да се щади). Специалистите от "Никола Пушкаров" вземат проби 
от полетата всяка година и правят анализи за състоянието на почвите, дават на фермерите и 
конкретни препоръки за торенето. Сега целият този научен и експертен потенциал се неглижира 
до степен, че дори когато специалистите дават конкретни насоки за ограничаване на нитратните 
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замърсявания в работните групи, Министерството на земеделието и храните не ги приема, 
изпраща в Брюксел свои варианти, а когато те са отхвърлени от ЕК, МЗХ иска от института да 
облече в научни обяснения собствените му политически решения. Преди година между другото 
половината сграда на института в София се е срутила от неподдържане - паднала е върху основите 
си. Това е все пак институция, която трябва да отговаря за наблюдението на едно от най-важните 
неща, които притежаваме и за които Бойко Борисов не спира да говори навсякъде - земята. 
Година по-късно отломките седят там и никой не възнамерява да направи нищо по въпроса. 
Подобно на замърсяването на почвите, ако го няма в някой евродокумент, проблемът не 
съществува. 

Азотът – приятел и враг 

Азот, фосфор и калий. Това е земеделската химия, която храни растения и прави възможно те да 
дават повече добив от една и съща площ. Трите елемента са най-важни и са в основата на всички 
торове, а заради богатството си на протеини азотът се явява задължителен. 

"Когато искаме да правим добро производство, рентабилно и с резултати, можем да го правим 
само през храненето на растенията. Това, че успяваме, си личи и през тенденцията за 
повишаването на добивите в последните години. Ако не храним растенията или ползваме 
алтернативи на замърсяващите торове, това ще рефлектира върху добивите", казва Христо 
Цветанов, зърнопроизводител и собственик на "Кемапул". 

Наред с храненето на растенията и удовлетворяването на техните нужди обаче внасяните в 
почвата азотосъдържащи торове не се синтезират напълно от растенията, а излишъкът отива или 
във въздуха и повишава парниковия ефект, или в подпочвените води и ги замърсява. 

В околната среда азотът се преобразува в нитрати, а оттам в нитрити и нитрозамини. Те попадат 
чрез водата и храната в човешкото тяло и носят реални опасности за здравето на човека. 

За да се ограничат замърсяванията с нитрати, европейското законодателство иска от България да 
се приложат редица правила. Така например използването на торове е забранено в периодите от 
годината, когато има обилни снеговалежи или дъждове, които спомагат за обтичането на азота и 
пренасяне на замърсяванията във водите. 

Другото важно нещо е да се подават определени количества от активните вещества на азота. 
Според разпоредбите става въпрос за не повече от 17 кг/дка активно вещество. Особено 
внимание към ползването на азотни торове трябва да има в т.нар. нитратно уязвими зони, които 
имат плитки подпочвени води, в близост до тях преминават водни течения или са земи, податливи 
на ерозия. "Проблемът е, че в България имаме около 250 почвени различия, докато в Холандия 
или Белгия например те са едва две-три. В тези земи, когато се тори с азот, вредните му 
съединения много бързо се отмиват. В България това положение не е точно така и се оказва, че 
един голям процент от земите са податливи на вредните ефекти", обяснява проф. Николай Динев 
от Института по почвознание "Никола Пушкаров". 
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Темата накратко 

- В края на септември ЕК заплаши България със съдебна процедура заради неспазване на 
европейското законодателство в областта на нитратните замърсявания на водите, които са 
следствие от земеделска дейност 
- От българската страна уверяват, че опасност няма, защото комисията иска само да се прецизират 
три конкретни текста. 
- Дори да успее да задоволи изискванията на Брюксел, България няма да се справи с проблемите 
на замърсяванията, докато не започне да контролира ефективно земеделските производители. 
- Нитратните замърсявания са дълготрайни и увреждат и водите, и почвите. Замърсявания на 
водата вече има в 16 области на страната, земята на някои места пък е много изтощена. 

Силвия Радославова, Капитал 

 

24/10 Парниковите газове са стигнали критични стойности, 
предупреди ООН 

Концентрацията на парникови газове в атмосферата е стигнала рекордни нива през 2015 г., след 
които изменението на климата навлиза в нова фаза, която може да засегне живота на поколения. 
Това ще се случи дори и ако правителствата предприемат действия за ограничаване на човешката 
дейност, водеща до повишаването на температурите. За това предупреди Световната 
метеорологична организация (СМО) към ООН, предаде "Ройтерс". 

В световен мащаб концентрациите на въглероден диоксид, основният парников газ, причиняван 
от човешката дейност, е достигнала до 440 части на милион в атмосферата за пръв път, откакто се 
води статистика, и е с 44% по-висока от нивата отпреди индустриалната революция. 

"2015 г. постави началото на нова ера на оптимизъм заради Парижкото споразумение за борба с 
последиците от измененията на климата. Но освен това годината ще остане в историята и с това, 
че с нея започна нова епоха в борбата с измененията в климата заради достигнатите рекордни 
концентрации на парникови газове в атмосферата", обяснява генералният секретар на СМО 
Петери Таалас. "Основният проблем тук е да се премине от политическо обещание към реални 
действия", заяви той на пресконференция в Женева. "До момента не сме свидетели на съществена 
промяна в политиките на страните." 

Прогнозите на СМО са, че концентрацията на въглероден диоксид няма да падне под 400 части 
през 2016 г. и това ниво ще се задържи още много години. 

Насищането на атмосферата с парникови газове ще продължи да се увеличава, освен ако светът 
не спре да използва изкопаеми горива и не започне да засажда дървета, поясняват от 
организацията. 
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Според Таалас дори ако вредните емисии започнат да намаляват, последствията от изменението 
на климата като свързаните с него природни бедствия ще продължат да съществуват. 

"Подобрение ще усетим едва около 2060 г., ако започнем с мерките незабавно", предупреждават 
от СМО. 

Затоплянето на климата, предизвикано от човешката дейност, често е посочвано като причина за 
проливните дъждове, продължителните периоди на суша и покачването на нивото на Световния 
океан. 

От Дневник 

 

24/10 Нова наредба облекчава общините и бизнеса за 
строителните отпадъци 

Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани 
строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ за обществено обсъждане. Тя разширява 
диапазона на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци. 

Отпадъците, които ще се генерират от обектите, за които няма да се изисква такъв план, ще се 
управляват съгласно реда, поставен в съответните общински наредби. 

Промяната ще облекчи бизнеса и ще е в полза на местните власти, защото дава по-голяма яснота 
за генерираното количество строителни отпадъци на тяхна територия, обясняват от пресцентъра 
на МОСВ. 

В Наредбата са разписани условията за издаване на документи при дейности със строителни 
отпадъци на повече от една площадка от един и същ оператор на територията на една РИОСВ. В 
момента документи се издават за всяка конкретна площадка – с промяната ще се издава само 
един документ за работа на територията на една Регионална инспекция по околната среда и 
водите. За всяка площадка обаче възложителят ще уведомява РИОСВ преди започване и 
приключване на дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци. Промяната улеснява 
бизнеса, защото вече няма да е необходимо да се издава документ за всяка конкретна площадка 
и да се минава през цялата процедура по издаване на такъв вид документи. 

От Дневник 
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27/10 Екоминистерството набира иновативни проекти за 
опазване на околната среда 

Министерство на околната среда и водите набира предложения за иновативни проекти за 
опазване на околната среда, които могат да се финансират по споразумение между 
екоминистерствата на България и Германия. 

Инвестициите ще се насочват към предложения с трансгранично въздействие върху околната 
среда, които могат да доведат до намаляване на замърсяването в крайбрежни води или във 
въздуха. 

Ще се финансират и проекти, които насърчават екологосъобразно и благоприятно за климата 
икономическо развитие. 

Предложенията ще могат да се подават от началото на следващия месец (1 ноември 2016г.) до 31 
май 2017 г., информират от ведомството. 

Споразумението дава възможност за отпускане на средства в рамките на Програмата за иновации 
в околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Германия. 

Проектите трябва да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични 
стандарти в страната. Те трябва да са модел за реализиране на следващи подобни проекти и 
завършени научно-изследователски дейности. 

Подкрепата ще е чрез безвъзмездни инвестиционни грантове или целеви заем и ще е насочена 
към предприятия, общини и общински предприятия, очаква се съфинансиране от страна на 
инвеститора. Няма горна граница на финансирането, параметрите на отпуснатата помощ ще се 
определят от конкретните инвестиционни разходи, собствените ресурси и според европейското 
законодателство за държавна помощ. 

Проектите трябва да се изпращат до МОСВ и ще се оценяват от българско-германска работна 
група, създадена съгласно споразумението. 

Механизмът за набиране и оценка на проектите е обсъден днес на двустранна работна група, 
председателствана от заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. 
Представители на Федералното министерство са представили целите и критериите за 
финансиране, както и примери за добри практики при изпълнението на инвестиционни проекти в 
сферата на околната среда. 

От Дневник 
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27/10 Устройства ще мерят мръсния въздух до домовете на 25 
доброволци 

Устройство, с което граждани могат да измерват нивата на прах в районите, в които 
живеят. Или за по-кратко – прахоброяч. 

"Грийнпийс"- България са изработили 25 такива устройства в пилотен проект "Прахоброячи", 
който е стартирал в средата на тази седмица. Така организацията иска да привлече вниманието на 
хората към сериозния проблем с мръсния въздух в страната ни, който засяга директно здравето 
им, но не се решава от години, въпреки че България надвишава регулярно и в пъти допустимите 
норми на фини прахови частици на Европейския съюз. 

"Очакваме да провокираме хората да се замислят за въздуха, който дишат и мерките, които могат 
да вземат, за да подобрят неговото качество," каза Теодора Стоянова, координатор на кампанията 
"Климат и енергия" към организацията. "Грийнпийс"-България от години следи темата за 
чистотата на атмосферния въздух в страната ни. Особено в местата, които са в близост до 
въглищната индустрия. Проектът има за цел да намери пресечната точка между иновативните 
технологии и гражданската активност. 

Как работи прахоброяч у дома 

Първите 25 пилотни комплекта вече са раздадени на 25 доброволци в град Стара Загора и 
региона. След кратко обучение те са сглобили и поставили станциите на открито в домовете си. 

Устройството ще се включва на всеки час, за да замерва качеството на атмосферния въздух в 
околността. 

Веднъж на ден събраните данни ще се предават чрез Wi-Fi модула към специален сървър, където 
ще се съхранява данните. 

Данните ще се визуализират и ще са достъпни на специално направената за целта графика. 

Какво е "прахоброяч" 

"Прахоброячите" са лесни за сглобяване и инсталиране устройства, тип "направи си сам", с които 
всеки може да измерва нивата на прах в близост до жилището си. 

Устройствата са създадени на "Ардуино" платформа, която позволява проектирането на собствена 
платформа с лесен за ползване свободен хардуер и софтуер. Така те са достъпни и лесни за 
сглобяване и ползване от неспециалисти. 

Основните елементи на комплекта са платка, сензор зa прахови частици, микроконтролер, Wi-Fi 
модул, вентилатор, батерия, кабели и конектори и защитна кутия. Елементите работят 
посредством open-source код. 
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След като бъде сглобен и инсталиран, "Прахоброячът" се регистрира към Wi-Fi мрежата и започва 
да предава данните, които събира. 

От Дневник 

 

31/10 УНИЦЕФ: 300 млн. деца дишат токсичен въздух 

300 милиона деца по света живеят в районите с най-токсичния въздух на открито. Едно на седем 
деца по света диша мръсния въздух в тези територии, който надвишава с над шест пъти 
допустимите международни нива на замърсяване. Това разкрива нов доклад на УНИЦЕФ, 
публикуван този понеделник (31 октомври 2016 г.) 

Изследването "Да изчистим въздуха за децата" използва сателитни картини, за да покаже за пръв 
път колко деца са изложени на замърсяване на въздуха, което надхвърля световните препоръки, 
определени от Световната здравна организация (СЗО). Сателитните карти показват и местата по 
света, където тези деца живеят. 

Резултатите от изследването са публикувани една седмица преди началото на COP 22 в Маракеш, 
Мароко, където УНИЦЕФ призовава световните лидери да предприемат спешни действия за 
намаляване на замърсяването на въздуха в техните страни. 

"Замърсяването на въздуха е основен фактор, водещ до смъртта на около 600 000 деца под 
петгодишна възраст всяка година. Смогът заплашва живота и бъдещето на още милиони всеки 
ден", изтъква изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. По думите му замърсяващите 
компоненти вредят не само на развитието на белите дробове на децата, но трайно могат да 
увредят техните развиващи се мозъци. "Никое общество не може да си позволи да пренебрегне 
замърсяването на въздуха." 

Сателитните изображения потвърждават, че около 2 милиарда деца живеят в райони, където 
замърсяването на въздуха – причинено от фактори като вредни емисиите от превозните средства, 
използване на изкопаеми горива, прах и изгарянето на отпадъци, надхвърля минималните норми 
за качеството на въздуха, определени от Световната здравна организация. Южна Азия има най-
голям брой такива деца, които живеят в тези райони (620 милиона деца), след това е Африка (520 
милиона деца). В Източна Азия и Тихоокеанския регион има 450 милиона деца, живеещи в 
райони, които надвишават зададените лимити. 

Проучването изследва и данни, касаещи замърсяването на въздуха на закрито, често причинено от 
употребата на горива като въглища и дърва за готвене и отопление. Този проблем засяга 
предимно деца в семейства с ниски доходи в селските райони. 

Замърсяването на въздуха – и на закрито, и на открито, е пряко свързано с пневмонията и други 
заболявания на дихателната система, които са причина за един на всеки 10 смъртни случая на 
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деца под пет години. Това прави замърсяването на въздуха в една от водещите опасности за 
здравето на децата. 

Децата са по-податливи от възрастните на замърсяването на въздуха - на открито и в закрити 
помещения. Причината е, че белите им дробове, мозъкът и имунната система все още се развиват 
и техните дихателни системи са по-пропускливи. Малките деца дишат по-бързо от възрастните и 
поемат повече въздух спрямо теглото си. В най-неблагоприятно положение са децата, които са с 
по-лошо здраве и имат недостатъчен достъп до здравни услуги, именно тези деца са най-уязвими 
към болестите, причинени от замърсения въздух. 

УНИЦЕФ призовава световни лидери, които ще присъстват на срещата COP 22, да предприемат 
четири спешни стъпки в държавите си, за да защитят децата от замърсяването на въздуха. 

В доклада УНИЦЕФ призовава всички страни да намалят замърсяването на въздуха, като ограничат 
изгарянето на изкопаеми горива в електроцентралите, както и употребата им за превозни 
средства. Тези мерки помагат и за овладяване на климатичните промени. Оказва се, че 
справянето със замърсяването на въздуха също така е рентабилно, след като Световната банка 
изчисли, че загубите от замърсяването на въздуха възлизат на повече от 5 трилиона щатски 
долара годишно. 

УНИЦЕФ също препоръчва да се сведе до минимум излагането на децата на мръсен въздух. Това 
може да стане, като източниците на това замърсяване – натоварени пътища и фабрики, не са 
разполагат в близост до училища и детски площадки. 

От Дневник 

 

 


