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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №11 
2016 

31/10 Проект за завод за компост край Карнобат е представен 
пред общината 

Проект за завод за производството на компост край Карнобат е бил представен пред общинския 
съвет. Строителство му е все още на етап идеен проект, екоинспекцията в Бургас е издала 
разрешение за реализацията му. 
 
Компостирането е естествен процес, който превръща биологичните отпадъци в ценен 
хумусоподобен материал - биотор. "Предприятието иска да подкрепи и развие практики на 
компостиране в България като решение за намаляване на негативното човешко въздействие върху 
природата и да даде алтернативен начин за устойчиво развитие," обясняват от компанията. 
 
Инвеститорът "Агропшанс комерс" ще вложи в проекта 10 млн. лв. и предлага 40 работни места. 
Производството ще помогне за отстраняване на натрупваните с години замърсявания върху 
околната среда край Карнобат, твърдят от фирмата. 
 
Според тях това производството на компост в района ще даде възможност на местните стопани 
лесно да преминат от конвенционално към биологично земеделие. 
 
Биологичната тор ще се получава от 55% слама, 5% дървесен чипс и до 40% птича тор. Капацитетът 
на производството е 40 тона компост дневно, като съотношението на съставките в него зависят от 
предназначението му. Цялото производство – от извозването на суровината до товаренето и 
извозването на готовия продукт ще протича на закрито. Процесът ще е автоматизиран, директна 
човешка намеса няма да има. 
 
Проектът предвижда суровините да се извозват до завода с покрити камиони тип "лодка" и да 
влизат в разтоварището зад бързи ролетни щори и парово мъглуване, които не позволяват 
разпространението на никакви миризми, обясняват проектантите. По покрити гумено-транспортни 
ленти суровините ще се придвижват до бункерите. Процесът на компостиране е аеробен. Той 
изисква изсмукване на въздух отвън навътре. Изпускане на въздух от цеховете в околното 
пространство няма да има, което гарантира чистотата на атмосферата и отсъствието на всякакви 
миризми. 

От Дневник 
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03/11 Интерактивна карта събира екологични проблеми в 
София, за да се намерят решения 

Нова интерактивна карта показва сигнали от граждани за различни екологични проблеми в София. 
Картата "Зелена сирена" е част от сайта на Гражданската инициатива "София - зелена столица" и 
работи от началото на ноември. 

От инициативата са си поставили за цел да улеснят столичани в справянето с екологичните 
проблеми на града – да подават сигнали за нередности или да организират и участват в 
доброволчески инициативи. 

Всеки гражданин може да сигнализира за конкретен проблем, като го опише и посочи точното му 
местонахождение на картата и дори прикачи снимки от него. Порталът позволява гражданите да 
инициират и да организират акции за справяне с малки екопроблеми – например почистване на 
замърсена детска площадка. За целта е достатъчно един човек да насрочи ден и част за дадена 
инициатива, а други доброволци да се отзоват. 

Същевременно специалистите на "София - зелена столица" следят и преценяват всички сигнали за 
нередности и имат готовност да предложат цялостни мерки за справяне с тях. "Това, което целим, 
е нашите специалисти да са информирани във всеки момент къде какво се случва, за да може 
нашият експертен съвет да инициира кампании или да предложи решения дори на Столичната 
община", коментира пред "Дневник" координаторът на инициативния комитет Мария Малцева. 
Идеята е екологичните проблеми на града да не се решават на парче, а да се търси мащабен 
поглед и справяне с причините. 

"Надяваме се да бъдем медиатор между обществото и Столичната община, защото много често 
активността на хората е разнопосочна. Всеки вижда различни проблеми и се получава една пъстра 
картина, която невинаги има ефект", добави Малцева. През лятото гражданската инициатива 
например предложи да се въведе мораториум върху строителството в териториите, предвидени 
за зелени площи, след като изсичането на дървета в парк "Въртопо" заради бъдещо застрояване. 

Все пак от "София – зелена столица" посочват, че с инициативната карта нямат за цел да изземват 
функциите на отговорните ведомства, а целят да посредничат между тях и гражданите, като дават 
гласност на тревогите на хората и предлагат експертни решения за справяне с проблемите. 

От Диана Пеева, Дневник 

 

03/11 Козлодуй ще строи инсталация за компостиране на 
зелени отпадъци 

Козлодуй иска да изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци. Затова общината ще 
се включи в новата процедура на оперативна програма "Околна среда" за изграждане на 
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инсталации за компостиране и предварително третиране заедно с общините от Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците – Оряхово. 

Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина 
Василева в община Козлодуй. Процедурата е с бюджет 169 млн. лв., за който могат да 
кандидатстват 118 общини. 

Министър Василева посети два обекта, финансирани от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – рекултивираното старо депо на Козлодуй 
на стойност 1, 86 млн. лв. Възстановена е площ от 41 дка, които ще бъдат затревени и залесени със 
средства от ПУДООС до 2 юни 2018 г. 

През последните две години сме затворили 56 стари сметища в страната и сме рекултивирали 41, 
информира министърът, който инспектира още един обект, финансиран от ПУДООС с 2 млн. лв. – 
колектор на ул. "Георги Димитров". След изграждането му пътната настилка е напълно 
възстановена. Обектът ще бъде въведен в експлоатация на 16 ноември т. г. 

През 2014 г. беше изпълнен и проектът за водния цикъл на града, в който бяха вложени 19, 4 млн. 
лв. по Оперативна програма "Околна среда", изградени са 10 км канализация и 9, 03 км 
водопроводи. 

От Дневник 

 

05/11 Парижкото споразумение за климата влезе в сила 

Парижкото споразумение за климата влезе официално в сила днес, предаде БТА, като цитира 
"Ройтерс". 

Агенцията отбелязва, че това оказва натиск върху близо 200 страни да започнат да изпълняват 
своите планове за намаляване на парниковите си емисии. 

Най-високопоставеният представител на ООН по въпросите на климата Патрисия Еспиноса 
приветства влизането в сила на споразумението като повратна точка в борбата срещу глобалното 
затопляне. 

"Това е момент за празнуване. Но също и момент да погледнем напред с трезва оценка и с воля 
към задачата, която ни чака", заяви Еспиноса, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на 
ООН за промените в климата. 

Споразумението, прието на конференция в Париж през декември миналата година, има за цел да 
ограничи повишаването на средната температура на Земята с доста под 2 градуса по Целзий в 
сравнение с прединдустриалната епоха. Предвидено бе то да влезе в сила, след като бъде 
ратифицирано от 55 държави, на които се пада дял от 55 процента от световните емисии на 
парникови газове - условие, което бе изпълнено. 
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Сред ратифициралите споразумението държави са големи замърсители като Съединените щати, 
Китай, Индия, както и Европейският съюз. 

Броени дни преди договорът да влезе в сила обаче ООН прогнозира, че до 2030 г. парниковите 
емисии ще бъдат с 12-14 милиарда тона над равнището, необходимо за ограничаване на 
глобалното затопляне в съответствие с неговите цели. 

Представители на близо 200 страни ще се съберат от понеделник за две седмици в Маракеш, за 
да обсъдят детайлите на Парижкото споразумение, както и политиките, технологиите и 
финансирането, нужни за неговия успех. 

"Времето притиска, защото глобалните парникови емисии, които предизвикват климатичните 
промени и техните последици, все още не намаляват - факт, който трябва да е главно 
безпокойство на срещата" в мароканския град, подчерта Еспиноса. 

Президентът на Световната банка Джим Йон Ким припомни на богатите страни поетото от тях на 
конференцията във френската столица обещание да помогнат на развиващите се държави в 
борбата срещу глобалното затопляне. 

От Дневник 

 

06/11 Децата в Делхи получиха тридневна ваканция заради 
мръсния въздух 

Училищата в индийската столица ще останат три дни затворени във връзка с един от най-
фрапиращите случаи на замърсяване на околната среда от последните години. Това обяви днес 
местното правителство, предаде "Франс прес", цитирана от БТА. 

Необходими са спешни мерки за решаване на проблема, заяви шефът на изпълнителната власт в 
щата Делхи Арвинд Кеджривал. 

Всички строителни и разрушителни дейности се забраняват за пет дни напред, а три дни ще 
останат затворени всички училища, добави той. 

Гъст облак смог покрива столицата вече от няколко дни, откакто индуистите честваха миналия 
уикенд празника Дивали. По време на този "Празник на светлината" гърмят милиони пиратки и се 
изстрелват множество фойерверки, а димът остава да виси над града, пояснява агенцията. 

Кеджривал препоръча на местните жители да не излизат навън и по възможност да работят от 
домовете си. Правителството реши още да затвори една от местните електроцентрали, да засили 
борбата с пожарите из бунищата, а пътищата ще бъдат пръскани с вода, за да не се разхвърчава 
прах. 
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През 2014 г. Световната здравна организация определи индийската столица за най-замърсения 
град в света, отчасти заради близо 10-те милиона коли по улиците на града. 

За бързото влошаване на качеството на въздуха там допринесоха още напредъкът на 
урбанизацията, емисиите от промишлените предприятия и ред ТЕЦ-ове, работещи с въглища. 

Още по-трудно е да се диша, когато селяните в близката околност палят огньове, за да се сгреят 
или да готвят храна през студената зима в Северна Индия. 

Устройствата, отчитащи присъствието на някои фини частици в атмосферата, показаха, че за пръв 
път е надхвърлен рекордният показател от 1000 микрограма на кубичен метър въздух - над 
десеторно превишение на стойностите, препоръчвани от СЗО. 

Всяко седмо дете в света - или 300 милиона, диша токсичен въздух със съдържание на 
замърсители, надхвърлящо до шест пъти международните норми, се казва в неотдавнашен 
доклад на УНИЦЕФ. Най-много деца са изложени на риск в Южна Азия, добавя АФП. 

От Дневник 

 

08/11 Любезна кофа, 50 спасени книги и още идеи за живот без 
боклук 

"Любезната кофа" е контейнер за разделно събиране на отпадъци, който благодари, когато 
хвърлиш своя отпадък. Засега има само една такава кофа и тя се намира в пространството за 
млади артисти "Culture Lab". Авторите й са момичетата от ателие "Трион", а оригиналната им кофа 
е един от реализираните проекти в конкурс "Направи си сам: живот без боклук" на екологично 
сдружение "За Земята". 

 

През октомври участниците от София, Варна, Сливен, Казанлък и Асеновград са осъществили на 
практика идеите си за намаляване на отпадъци. 
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"Всички доказаха, че с малко средства (по 200 лв. на проект) и за няколко седмици можеш да 
направиш положителна промяна в ежедневието на града си и да намериш съмишленици", казват 
организаторите на конкурса. 

Всички инициативи са дългосрочни и ще продължат да стимулират разделното събиране на 
отпадъци още при източника, компостиране, повторна употреба и екологичното образование за 
децата. Те са част от кампанията на сдружението за въвеждане на идеята за "Нулеви отпадъци" в 
България”.  

"Спасители на книги" е само продължение на дългогодишната кампания на Обществен център за 
околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) във Варна за събиране на хартия "Лист по лист". 
Доброволците от морската столица са се заели този път със събиране, реставрация, ремонт и 
възпроизвеждане на съдържание на стари книги. Засега бройката на спасените книги е 50. 
Проектът "Боклук АРТ" е насочен към децата. Около 100 ученици в Сливен са се включили в 
творчески работилници за повторна употреба на материали, някои са ушили рокли от найлонови 
торби и организираха модно ревю. 

Децата от детска градина "Никола Вапцаров" в Асеновград са отметнали много практически 
занимания за разделно събиране и повторна употреба, а накрая са завършили с парти "Враг голям 
съм на боклука". 

Град Крън в община Казанлък вече има свой обществен компостер благодарение на фермата 
WasteNo More. В него жителите могат да изхвърлят своите органични отпадъци – градински и 
хранителни, и така да произвеждат компост – плодородна почва, вместо да ги хвърлят на 
сметището или да ги горят. Разбира се, проведе се и информационна кампания и практически 
занимания с учениците в местното училище как да се компостира. 

Компостерът е приспособление за компостиране – аеробно (при наличие на кислород), 
биологично разграждане на биоотпадъци, събрани разделно при източника, при което се 
получава компост – богат на хумус почвоподобрител. Компостерите могат да са съвсем прости 
съдове за събиране и контролирано гиене на биоотпадъци или по-сложни механични или 
автоматизирани системи. 

От Дневник 

 

12/11 Биолози откриха защо морските животни ядат пластмаса 

Морските животни и птици бъркат плаващaта в моретата и океаните пластмаса за храна и затова 
масово я ядат. Причината за това объркване всъщност е миризмата – пластмасата мирише на 
животните на храна. Това са установили в ново проучване учени от Калифорнийския университет в 
Дейвис, съобщава британският вестник "Гардиън". 
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Милиони тонове пластмасови отпадъци попадат в морета и океани, където гладните птици, 
костенурки и други морски създания ги ядат и като следствие често умират от това. 

Досега биолозите не бяха сигурни защо морските животни ядат пластмаса, защото тя няма добър 
вкус. В новото изследване учените твърдят, че са открили химическото обяснение защо морските 
обитатели ядат масово пластмаса. 

Изследователите са установили, че подобно на миризмата на хамбургер на скара, която привлича 
един гладен човек, миризмата на пластмаса, плаваща в океана, излъчва миризми, които 
изкушават птици и други животни. 

Биологът Матей Савока обяснява, че всичко се свежда до един вид водорасли, плаващи в 
морската вода, които служат за храна за малки същества като крил и зоопланктон. Когато крилът 
консумира тези водорасли, излъчва химикал известен като диметил сулфид. Миризмата на 
химикала привлича птиците и другите морски животни. Така учените стигат до заключението, че 
морските създания погрешно ядат плаващата пластмаса, защото тя често е покрита с тези 
"миризливи" водорасли. 

Учените предупреждават, че рибата също може да яде плаващата пластмаса по същата причина и 
че това може да има сериозни последици не само за рибата, но и за хората, които ги ядат. 

От Дневник 

 

12/11 "Група Град" търси място за нов парк в София 

Място за нов парк в столицата търсят от фондация"Група Град". 

До 20 ноември свои парцели, годни за залесяване, могат да предложат граждани, бизнесмени, 
бизнес-организации и общински администрации, които искат да допринесат за подобряване на 
екологичните показатели на столицата, обясняват от фондацията. 

Важно условие е терените да са предназначени за озеленяване според предвижданията на общия 
устройствен план на града и да са част от зелените територии, свързващи центъра на града с 
околните планински масиви – така наречените "зелени клинове" на София. 

Ангажиментът на фондацията е да залеси терена като дарителски проект за изграждане на нов, 
демонстрационен парк, който ще бъде предоставен на Столична община в полза на гражданите 
на столицата. 

Създаването му е част от инициативата "София – зелена столица", която започна през есента на 
2015 г. като коалиция на 23 организации – неправителствени структури, граждански сдружения и 
инициативи, нестопански браншови сдружения, обединени от общата кауза – преодоляване на 
тежките екологични проблеми на София и оползотворяване на нейния огромен природен ресурс. 
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Ползите от нови дървета 

Засаждането на нови дървета в и около София е от критично значение за справяне с тежкото 
замърсяване на въздуха в града. Едно широколистно дърво абсорбира от своя район около 1 тон 
въглероден диоксид през своя живот (средно, с известни различия според вида). Дървесната 
растителност спомага за поглъщането на шумовото замърсяване в градската среда, укрепва 
почвите, допринася за развитието на биоразнообразието. 

Наличието на дървета намалява така наречения ефект на топлинния остров – по-високи 
температури в централната част на града в сравнение с околностите, което особено през летните 
месеци означава намаляване на потреблението на енергия и по-комфортна градска среда. 

Според инициаторите, залесяването на нов парк в София може да насърчи преобразяването на 
всички изоставени и пустеещи зелени площи на територията на София. То би могло да прерасне в 
амбициозна няколкогодишна програма на столицата за засаждането на 1 милион дръвчета, 
обединявайки усилията на Столична община и жителите на града. Подобни инициативи ("1 million 
trees") вече действат в Ню Йорк, Шанхай, Денвър, Солт Лейк сити. 

От Дневник 

 

17/11 Колите харчат с 42% повече от обявеното, установи тест на 
екоорганизация 

Автомобилите консумират с 42% повече гориво, от това което посочват тхените производителите, 
показа проучване на организация за защита на околната среда, цитирано от Нова телевизия. То е 
обхванало 1 милион автомобила от 7 европейски страни. Преди 10 години разликата между 
реалния и посочения разход е била 15%. 

Основна причина за огромната разлика е, че производителите използват дупки в 
законодателството и подготвят автомобилите специално за тестовете. Самите тестове към 
момента също не създават условия, близки до реалните. 

Предстоят обаче промени, като от началото на следващата година в Европа се заменя 
използваната до този момент тестова процедура, носеща името NEDC (New European Driving 
Cycle). Стандартите в нея са актиализирани последно през 1997 година. 

Новият стандарт е WLTP (Световно хармонизирана изпитателна процедура за леки автомобили), 
въведен през 2015-та. Тестът WLTP също се извършва в лабораторни условия, но се основава на 
строги изпитателни процедури, които се приближават повече до данните за разхода на гориво и 
емисиите на въглероден диоксид в условия на реално пътно движение. 
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В същото време, след дизелгейт и самите производители започнаха независими тестове на своите 
модели в реални условия. Данни за такива замервания вече дойдоха от "Опел" "PSA Пежо 
Ситроен" и други компании. 

От Дневник 

 

17/11 Нова инсталация рециклира стъклото по цветове 

Нова сепарираща площадка, която може да разграничава цветовете на стъклото и да го разделя и 
рециклира в три цвята – бяло, зелено и кафяво, откриха от организацията "Екопак" на специално 
събитие в четвъртък близо до село Равно поле. Така полученият рециклиран продукт може да се 
вложи директно в производството.  

Модерната технологична линия пречиства стъклото до 25 грама на 1 тон примеси. Чрез нея 
организацията ще намали примесите двойно.Инвестицията повишава капацитета на инсталацията 
два пъти, намалява съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти, гарантира по-
високо качество и дава възможност за разделяне на стъклото по цвят. "Това е добра новина за 
рециклиращите заводи в България, както и за производителите на продукти в стъклени опаковки – 
те ще получат по-чиста суровина и съответно по-качествени опаковки", обясни Тодор Бургуджиев, 
изпълнителен директор на Екопак. Той подчерта, че "ефективното управление на системата за 
разделно събиране на отпадъци дава възможност за инвестиране в по-модерни технологии". 

Модернизираната инсталация има капацитет да сортира половината от пуснатите на българския 
пазар стъклени опаковки. 

"Пречистването на стъклото до тези нива го превръща в качествена суровина", каза 
изпълнителният директор Тодор Бургуджиев. 

"На годишна база ще можем да пречистваме 30 хил. тона стъкло", каза още той. Инвестицията е 
била 2 млн. лв.  

Гости на откриването бяха министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева и 
кметът на София Йорданка Фандъкова. По думите на Василева ползата от новата инсталация е 
свързана с това да депонираме колкото се може по- малко отпадъци. 

"Аз се гордея с това, че системата за рециклиране в България работи добре", каза тя. По думите й 
страната ни рециклира 64% от отпадъците си и това е средното ниво за Европа. Ивелина Василева 
наблегна на факта, че близо 6 млн. и 660 хил. жители в страната са обхванати от системата за 
рециклиране на отпадъците. Инвестирано е мащабно в регионалните системи за сепариране на 
отпадъците. 12 от тях са обезпечени с компостиращи, а 11 със сепариращи инсталации. 

Настоящият кмет на столицата обяви, че от дълги години общината си партнира с "Екопак" и че 
60% от пристигащото в инсталацията стъкло идва от отпадъците на софиянци. В същото време 
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Софийската община по думите й е в конкуренция с "Екопак" заради завода на София за 
рециклиране, благодарение на който за една година депонираният отпадък от София е намалял 
със 79%. Голяма част от отпадъците в завода обаче отиват за изгаряне в циментовите заводи. 

Използването на рециклираното стъкло е 4 и половина пъти по-евтино, отбеляза още Йорданка 
Фандъкова. Между шест и седем процента от битовия отпадък е стъкло. 

Гостите видяха на място как работи новата система и разгледаха вложените в нея технологии. 

От Дневник 

 

18/11 Екоминистърът отмени решение за компостираща 
инсталация в Карнобат 

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отмени решението на регионалната 
екоинспекция в Бургас за инвестиционното предложение на "Агрошанс Комерс" за изграждане на 
инсталация за компостиране в промишлена зона "Север" на Карнобат. 

С решение от 14 септември 2016 г. директорът на регионалната екоинспекция в Бургас е 
постановил да не се извършва екологична оценка на проекта. Срещу това е подадена жалба от 
кмета на Карнобат Георги Димитров, народния представител Стефан Кенов и група общинските 
съветници. 

Според жалбоподателите проектът предвижда да се изгради инсталация с капацитет над 10 тона 
на денонощие, поради което той подлежи на задължителна оценка на въздействие върху 
околната среда. Не е предвидено строителство на пречиствателно съоръжение. В 
инвестиционното предложение липсва яснота относно произхода и начина за снабдяване с 
основната суровина за производство. 

След запознаване със случая министър Ивелина Василева отменя решението на РИОСВ-Бургас от и 
го връща за ново произнасяне. Директорът на екоинспекцията трябва да изисква допълнителна 
пълна и подробна информация от възложителя, като отчете получените в хода на процедурата 
негативни становища. Решението на министър Ивелина Василева не подлежи на обжалване. 

От Дневник 

 

21/11 Министър Ивелина Василева: Оставям едно добре 
подредено министерство 

Към настоящия момент няма риск ОП "Околна среда" да бъде спряна, но не трябва да се забавят 
темповете на работа, заяви тя. 
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"Мисля, че оставям едно добре подредено министерство". Това заяви министърът на околната 
среда и водите в оставка Ивелина Василева в Денят ON AIR.  

"Още когато започна мандатът ни имаше много сериозни рискове, свързани с основните 
инвестиции, които се реализираха от министерството по линия на ОП "Околна среда". Периодът 
на правителството на Орешарски - 2013-2014 г. , в продължение на цяла година Програмата беше 
спряна и реално за много кратък период от време трябваше да приключим изключително важните 
проекти, които финализирахме спешно", припомни министър Василева. 

Към настоящия момент няма рискове Програмата да бъде спряна, увери министър Василева и 
добави, че тя работи много добре.  

"Важно е обаче да се движим със същите темпове, които сме заложили. Горещо се надявам, че 
голямата отговорност, която ще стои на плещите на служебното правителство, на тези, които ще 
поемат МОСВ, ще бъде осъзната и графиците за действие, плановете, които са набелязани и 
сроковете ще бъдат спазвани", посочи тя и добави, че ако нещата се забавят и с един ден, тогава 
има риск за спиране на Програмата.  

Важно е до края на годината да се приемат Плановете за управление на риска от наводненията и 
Плановете за управление на речните басейни, подчерта министър Василева. 

Повече от 350 млн. лева инвестирахме в район Черноморското крайбрежие, коментира още 
екоминистърът. По думите й изградени са 6 пречиствателни съоръжения, които обхващат най-
големите курорти и най-големите населени места.  

"Заложили сме старта на нови проекти. Вече беше подписан договорът, тече проектът за 
разширение и модернизация на пречиствателната станция в Златни пясъци. Очаквам, че в рамките 
на следващата година може да има изградени съоръжения. Стартира и проектът за Приморско по 
продължението на Черноморското крайбрежие. С тях ние сме покрили всички големи курортни 
населени места", отчете министър Василева.  

В Бюджет 2017 г. е заложен минимален ръст на бюджета за министерството, коментира още тя и 
посочи, че не смята, че то остава в сянка. По думите й всички искат да има повече пари в Бюджета, 
но трябва да се "съобразяваме с реалностите".  

Сериозно предизвикателство за България е замърсяването в големите населени места, посочи 
още екоминистърът и поясни, че основният замърсител са фините прахови частици. 

"Безспорно дизеловите автомобили генерират повече вредни емисии от другите, особено 
старите. Безспорно не можем да не отчетем и факта, че много хора не могат да си позволят и по-
нови возила, но това, което сме предприели като мерки и действия е от една страна стимулиране 
на Общините да реализират проекти, свързани с изграждането на системи за градски транспорт, 
които да осигуряват максимално бързо и комфортно придвижване", заяви тя и припомни за 
използването на електромобили и хибридни коли. 
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Запитана за политическата ситуация у нас, министър Василева се съгласи, че не трябва да се 
създава политическа криза.  

"Ретроспективният анализ на мандата ни показва, че доста фактори повлияха на процесите, на 
които станахме свидетели в рамките на предизборната кампания за президентските избори. 
Безспорно и фактът, че проявихме отговорното политическо поведение и поехме ангажимента да 
съставим правителство в коалиционен формат има своето въздействие. Сложните 
взаимоотношения в коалицията и фактът, че по-малките политически сили имаха на моменти 
странно поведение, също повлия върху резултатите от изборите. В крайна сметка се получи така, 
че негативите от този коалиционен формат бяха понесени от ГЕРБ", посочи Василева и добави, че 
техните естествени партньори са тези в дясно.  

Честната и принципна позиция беше да се оттеглим, за да дадем възможност за провеждането на 
извънредни избори и да могат хората да подредят политическите сили. 

От: Ирина Георгиева, bgonair 
 

 

23/11 Изгарят 56 тона негодни и забранени за употреба 
пестициди 

 

Областният управител инж. Георги Ранов и изпълнителният директор на „БалБок Инженеринг" АД 
Ралица Желязкова-Ангелова подписаха договор за износ и изгаряне на 56 тона негодни и 
забранени за употреба пестициди. 
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Досега опасните вещества са били съхранявани временно в склад за опасни отпадъци, намиращ 
се на територията на община Стара Загора.  
Съгласно договора, до 12 декември те трябва да бъдат изнесени от страната и доставени до 
съоръжението за изгаряне, което се намира в Германия. 

Средствата за унищожаване на пестицидите са отпуснати с решение на Министерския съвет. 

От Дарик Стара Загора 

 

24/11 Европарламентът одобри нови национални тавани за 
замърсители във въздуха 

Евродепутатите одобриха планове за по-амбициозни национални тавани на емисиите на основни 
замърсители на въздуха – азотен оксид, прахови частици и серен диоксид, съобщиха от 
пресцентъра на институцията. Тези планове трябва да бъдат въведени най-късно до 2030 г., а 
прогнозите са, че ефектът от тях може да е намаляване на ефекта върху здравето на хората с 
около 50% отново до 2030 г. 

Има и постигнато неофициално споразумение за новите прагове с холандското председателство 
на съвета. 

Замърсяването на въздуха в Европа е причина за преждевременната смърт на близо 470 000 души 
годишно, сочат последните данни от новопубликуван доклад на Европейската агенция по околна 
среда в сряда. 

Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за ограничаване 
емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOХ), неметанови летливи органични 
съединения (NMVOC), амоняк (NH3) и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра). 

Предложеното ограничаване на замърсяването би довело до намаляване на неговото влияние 
върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската агенция за околна среда 
тези замърсители идват от различни източници: 

– праховите частици (PM) – от отопление, промишленост, транспорт; 
– азотният оксид (NOХ) – най-вече от транспортния сектор 
– емисиите на серен диоксид (SO2) – основно от производството на енергия и от всички видове 
транспорт с изключение на сухопътния; 
– почти всички емисии на амоняк (NH3) – от селското стопанство; 
– емисиите на въглероден окис (CO) – от отопление и транспорт; 
– повечето емисии на метан (CH4) – от селското стопанство, от отпадъци и от енергийния сектор. 
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Вредните емисии от колите 

Текстът подчертава ангажимента на ЕС да идентифицира и да вземе мерки по законодателството, 
свързано с контрола, което не успява да работи успешно. Това става ясно от разминаването между 
реалното количество на вредните емисии и резултатите от проведените тестове за емисии на 
азотен оксид от дизелови автомобили, отговарящи на стандарта ЕURO 6. 

Държавите членки настояха метанът да бъде изключен от обхвата на директивата. Въпреки това, 
Европейската комисия потвърди, че би могла да извърши проверка по този въпрос. 

Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите международни 
задължения на ЕС по Протокола от Гьотеборг пречат на по-добрата защита на гражданите на ЕС и 
околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за прахови частици и азотен диоксид, 
възлизат съответно на 32% и 24% от територията на ЕС. 40 милиона граждани все още са 
изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство. 

От Дневник 

 


