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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №12 
2016 

28/11 Стартира проект за разделно събиране на опасни 
отпадъци в 22 общини 

Моделът е финансиран с 8.8 млн. швейцарски франка от Българско-
швейцарската програма за сътрудничество 

Общо двадесет и две общини участват в проект за разделно събиране на опасните битови 
отпадъци като бои, лакове, съдържащи живак препарати и лекарства. Те ще се съхраняват в 
специални центрове, които трябва да бъдат изградени до 31 май 2019 г., и са финансирани с 8.8 
млн. швейцарски франка по проект на Българско-швейцарската програма за сътрудничество. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация 
Швейцария Денис Кнобел дадоха официален старт на дейностите по реализацията на проекта в 
понеделник. 

Проектът 

Пилотният проект предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол 
да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. 
Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места ще са по-
малки. Ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, 
както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. 
Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. 
Става дума за специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3.5 тона, в които всеки опасен 
отпадък ще се събира разделно. Така пилотната схема ще обхване 360 хиляди жители. 

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

Споделен опит 

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко 
начина, които вече бяха демонстрирани на кметовете на съответните български общини в два 
швейцарски кантона – Цюрих (с 1.45 млн. жители и 169 общини) и Цуг (включващ 11 общини с 
население 120 хиляди души). 
Един от вариантите в Швейцария е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в 
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търговската мрежа - старите лекарства в аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други 
рискови продукти - в магазини на вериги за такива стоки. 

Другият споделен от швейцарците вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от 
специализираните центрове, където опасните продукти се събират в добре изолирани контейнери 
според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере достатъчно 
количество, след което се изпращат за обезвреждане. 
Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и 
специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това 
се прави за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт. 

Капитал  

 

30/11 С 40% намаляват вредните емисии при отопление със 
сухи вместо с наскоро отсечени дърва 

С до 40 процента намаляват емисии на вредни вещества във въздуха при отопление с изсъхнали, а 
не наскоро отсечени дърва. Това заяви директорът на дирекция "Опазване чистотата на въздуха" в 
МОСВ Иван Ангелов в разгара на новия отоплителен сезон след рязкото застудяване, цитиран от 
пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.  

Изсушаването на дървата не води до допълнителни разходи за домакинствата, но има значителен 
ефект за опазване на околната среда, подчертава той. 

Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през зимния сезон е важно, защото 
широкото им използване е една от основните причини за повишаване на нивата на фини прахови 
частици във въздуха в страната, което има отражение и върху човешкото здраве. 

Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че за периода 
октомври - март превишенията на нормите за чистота на въздуха са десет пъти повече от тези за 
периода април - септември, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. 

Съвети за сушене на дърва преди горене 

Цената на дървесината е на кубик, а не на килограм, затова е добре още при поръчката да се 
изискват сухи дърва, а не наскоро отсечени, съветват от ведомството. Ако вече са доставени 
мокри дърва, е добре те да бъдат оставени да изсъхнат по естествен път за около година, преди 
да се горят. Положителен ефект може да има и закупуването им през пролетта и използване през 
зимата.  

Ако и това не е възможно, подготвената за горене дървесина може да се изсуши за 1-2 седмици 
на безопасно разстояние около печката или горивната инсталация. Подобни мерки ще доведат до 
постигане на желания топлинен комфорт при изразходване на по-малко материал. 
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Кои въглища замърсяват по-малко 

Въздухът ще се замърсява по-малко и при използването на висококалорични въглища за 
отопление. Те имат ограничено съдържание на сяра и пепел и макар да са по-скъпи, отделят 
повече топлина и желаната температура се постига с изгарянето на по-малки количества, 
подчертават от екоминистерството с уточнението, че така цените им стават съпоставими с тези на 
нискоенергийните въглища. 

За чисти комини 

Почистването на комините всяка година също може да намали концентрациите на замърсители в 
населените места, защото подпомага доброто разсейване на изпусканите газове, отбеляза Иван 
Ангелов. 

По новата оперативна програма "Околна среда" (2014 - 2020 г.) през 2017 г. ще бъде открита 
процедура за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя ще бъде с 
бюджет 111 млн. лева и по нея ще могат да кандидатстват общини с лошо качество на въздуха. 
С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух от 2015 г. на общините бяха дадени по-
големи правомощия за ограничаване на вредното въздействие на битовото отопление и 
транспорта върху атмосферния въздух в градовете, напомнят от МОСВ.  

Кметовете могат да определят зони с ниски емисии на вредни вещества, в които да се въведат 
ограничения за дейности, които водят до замърсяване. Градоначалниците могат още да 
ограничават движението на автомобили или употребата на определени видове горива за битово 
отопление от населението, припомнят още от ведомството. 

В момента към Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния 
въздух функционират 30 автоматични измервателни станции, 4 станции - в екосистеми, 9 пункта с 
ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 5 системи на принципа на 
диференциална оптична атомноабсорбциона спектрофотометрия.  

Системата на МОСВ разполага с 6 мобилни автоматични станции за контрол на качеството на 
въздуха, които са разположени в Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по 
околна среда (ИАОС) в София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна и Русе. На интернет 
страницата на ИАОС се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. 

От Дневник 

 

01/12 Активисти протестираха срещу опасни за пчелите 
пестициди 

Активисти на природозащитната организация "Грийнпийс" от няколко държави протестираха днес 
в Пловдив срещу опасните за пчелите пестициди, съобщиха от организацията. 
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Акцията е започна в 12:00 ч. пред входа на грандхотел "Пловдив", където по същото време се 
провеждаше Шестият национален агросеминар "10 години Национална асоциация на 
зърнопроизводителите - земеделие за бъдещето". 

Целта на инициативата е била да привлече общественото внимание и това на земеделския бранш 
към проблема с намаляването на популациите на пчелите и другите опрашители, който може да 
има сериозни последици върху селското стопанство и храната на трапезата ни. 

"Грийнпийс" от години обръща внимание на причините за измирането на пчелите. Тази пролет 
организацията разпространи открито писмо, в което призовава за оттегляне на одобренията за 
пускане на българския пазар на две активни вещества на пестициди: имидаклоприд и 
тиаметоксам, както и за пълна забрана на употребата на неоникотиноидни пестициди. 

Пчелите и други видове насекоми играят ключова роля в процеса на опрашване на растенията, а 
оттам и в производството на храната ни. Около 75% от земеделските култури в света зависят от 
опрашването на медоносни пчели, земни пчели, самотни пчели, сирфидни мухи, пеперуди и 
молци. Но всички те са заплашени от използването на пестициди в индустриалното земеделие. 

"Грийнпийс" от години призовава за ограничаване на вредните за пчелите пестициди. 
Европейският съюз вече ограничи използването на три пестицида, вредни за пчелите: 
имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, които принадлежат към семейството на 
неоникотиноидните инсектициди. През 2017 г. предстои институциите на общността да вземат 
решение дали тази частична забрана да бъде удължена. 

Неоникотиноидите са системни инсектициди. Това означава, че когато бъдат приложени върху 
растението, те не остават на повърхността му, а се просмукват в проводящата система и се 
разпространяват в растението. Често те се използват за покриване на семена. Когато обработеното 
по този начин семе започне да покълва и расте, неоникотиноидните химикали започват да се 
разпространяват из стеблото и листата и могат впоследствие да достигнат до прашеца и нектара. 

В същото време неоникотиноидите действат на нервната система на пчелите и вредят на уменията 
им за намиране на храна, увреждат развитието им и ги правят по-податливи на болести. Пчелите 
губят способността си за ориентиране, в резултат на което често не могат да се приберат у дома в 
кошера си. Това може да доведе до сриване на цялата колония. 

На уебсайта на организацията всеки желаещ може да изпрати писмо до министъра на 
земеделието и храните, както и до изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност 
на храните за забрана на неоникотиноидите. 

От Дневник 
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06/12 Лондон ще регистрира само автобуси с нулеви вредни 
емисии за градския си транспорт 

До края на годината Лондон би трябвало да разполага с най-големия парк от автобуси с нулеви 
вредни емисиите в Европа. Кмет на британската столица Садик Хан обяви, цитиран от 
Cleantechnica, че от сега нататък всички новозакупени двуетажни автобуси за нуждите на града 
няма да замърсяват въздуха. 

Новината беше съобщена при представянето на първия рейс, задвижван от водород, закупен от 
Лондон. По същество става дума за електрически автобус, който получава ток от 
взаимодействието в горивна клетка между водорода от специални резервоари и кислорода от 
въздуха. При реакцията освен ток се получава и вода като отпаден продукт. 

Плановете на Лондон са да пусне още двадесет водородни рейса в следващите години. 
Британската столица отдавна има сериозен проблем със замърсяването на въздуха, но това е 
поредната мярка, с която местната власт дава ясен сигнал, че предприема серия от стъпки към 
справяне с отровния смог, който засяга здравето на хората. 

Устойчивите автобуси не са инцидентна акция, а част от цялостен нов план на града за 
подобряване качеството на въздуха, който градската управа прие наскоро. Местната власт заложи 
и в масивни инвестиции за мащабна велосипедна инфраструктура в града, подобна на тези в 
скандинавските държави. Друга инициатива предвижда от 2018 година таксиметрови лицензи да 
се издават само, ако дейността се извършва от автомобили с нулеви вредни емисии - 
електромобили, плъг-ин хибриди и т.н. 
 
От август месец жителите на Лондон се информират предварително за нивата на замърсяването 
на въздуха и за дните, в които то ще е най-силно и опасно. Предупредителните съобщения могат 
да се видят по всички автобусните спирки, метростанции и пътните платна в британската столица. 

От Дневник 

 

07/12 От 2017 г. Google минава изцяло на възобновяема енергия 

От следващата година центрове за база данни на Google, както и офисите за всички нейни 60 000 
служители ще се захранват изцяло от възобновяеми източници на енергия. Самата компания, 
цитирана от британския вестник "Гардиън" определя тази стъпка като "забележителен момент". 

Google и сега е най-големият корпоративен купувач на електроенергия от възобновяеми 
източници в света, след като миналата година изкупуваше 44% от своята енергия от вятърни и 
соларни паркове. От 2017 г. тази енергия ще бъде вече 100%. Управляващият орган, цитиран от 
"Гардиън", заявява също, че не изключва и инвестиции в ядрена електроцентрала в бъдеще. 
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"Убедени сме, че тази стъпка е добра за бизнеса, не става дума за greenwashing. Това са сигурни 
цени за нас в дългосрочен план. Все по-често се случва възобновяемата енергия да е най-евтиният 
вариант, " обяснява Марк Оман от Google и подчертава: "Нашите основатели са убедени, че 
промените в климата са реална, непосредствена заплаха, така че ние трябва да дадем своя 
принос." 

Технологичните компании са подложени на повишен контрол за въглеродния си отпечатък, който 
се увеличава бързо и в момента възлиза на около 2% от глобалните емисии на парникови газове, 
като вече конкурира отпечатъка на авиационната индустрия. 

Оман разказва, че на компанията са й нужни пет години, за да постигне целта си и стигне до 100% 
на ВЕИ. Google си я поставя през 2012 г., а тези пет години време обясняват със сложността на 
договаряне на изкупуване на електроенергия. 

Най-големите нужди на компанията за енергия са свързани с центровете й за база данни. Google 
признава, че тези нужди нарастват въпреки опитите за подобряване на ефективността. 

През 2015 г. Google е закупила 5.7 тераватчаса (TWh) електроенергия от възобновяеми източници 
– малко по-малко, от енегрията, генерирана от всички слънчеви панели във Великобритания тази 
година (на 7.6TWh ). По-голямата част от мощността идва от вятърни паркове в САЩ. 

От Дневник 

 

07/12 Карта дава детайлна информация за всяко дърво в Ню 
Йорк 

Местната власт на Ню Йорк наскоро създаде и публикува дигитална карта на всички дървета на 
територията на града. Картата предлага огромно количество база данни, дава точното 
местоположение с изображения в Google Street View, подробно описание на всяко едно дърво в 
мегаполиса, изчислява и екологичните му ползи за градското пространство. 

Цената на екосистемните услуги до съвсем скоро беше непопулярно средство за опазване на 
природата. Природата е ценна по очевидни причини, но изчисляването на цената им не е лесен 
процес. И все пак това има смисъл за устойчивото дългосрочно развитие и опазване на средата. 
Местните власти от дирекция "Паркове и отдих" на американския мегаполис също смятат така и са 
намерили находчив начин за отчитане стойността на природата в градската среда – като изчисли 
екологичните и икономическите ползи на уличните дървета. 

През последните години дирекцията отговоря за нови програми, насочващи вниманието на 
децата и гражданите към ползата от грижите за градската среда. Такава програма е "Дървоброяч 
2015" (TreesCount! 2015), която започва през 2015 г. в Ню Йорк. Управата успява да мобилизира в 
нея 2300 доброволци, да ги информира и обучи за дърветата в тяхната среда, за тяхното 



7 
 

състояние, видове, специфични изисквания за грижи, измервания и как те се използват от 
местната общност. 

В продължение на месеци групи от доброволци и специалисти обикалят парковете и улиците на 
Ню Йорк, за да преброят и съберат данни за всяко едно дърво в града. Информацията от тези 
обиколки вече е публикувана в градския регистър на горите в най-подробната карта на уличните 
дървета в Ню Йорк. В момента тези данни се обновяват ежедневно от "горски екип" в градската 
управа. 

Картата предлага данни за всяко едно от общо 685 781 регистрирани дърветата, календар на 
активностите по грижите за тях, общия брой на видовете и информация за най-често срещаните 
дървета във всеки квартал. 

"Картата на уличните дървета в Ню Йорк" е възможно най-точната и подробна карта на дървета 
на града, обясняват създателите й от градската администрация. Тя дава възможност на всеки да ги 
опознае и изследва, да изрази своите предпочитания, като отбележи любимите си дървета, и да 
ги сподели с приятелите си, както и да се включи като доброволец в опазването и поддържането 
им. 

На картата дърветата са обозначени с кръгчета. Размерът на всеки кръг представлява диаметъра 
на дървото, а цветът показва вида. Заложена е и възможност човек да изберете отделно дърво за 
повече информация конкретно за него или да разгледа колко са на брой и какви е видовото 
разнообразие и сумарната екологична полза от дърветата в определен квартал или регион. 

Когато филтрирате карта по видове, можете да намерите повече информация за разнообразието 
на дървета по улиците в Ню Йорк. Всеки вид дърво има различен цвят, а свързаните видове са 
обозначени с подобни цветове. Можете също да филтрирате дървета по размери на диаметъра. 

Създателите призовават жителите на града да се грижат за дървета, парковете в квартала си и 
предлагат съвместни дейности по поддръжката им, както и актуална информация за местните 
растения и животни. 

Екологични ползи от дърветата 

Дърветата подобряват околната среда и здравето в един град, защото задържат вода, охлаждат, 
намаляват замърсяването на въздуха, спестяват разходите за енергия... Тези екологични ползи се 
измерими и именно това са направили за всяко едно дърво в огромния мегаполис Ню Йорк. 

Местната администрация ги е изчислила на базата на формула, разработена от Центъра за градско 
изследване на горите. Така те са изчислили какво дава всяко дърво на хората в Ню Йорк. Ползите 
варират според вида, размера, възрастта и местоположението на растението. 

Така например човек може да узнае колко е количеството дъждовна вода, което определено 
дървото запазва всяка година (изразено в литри), както и сумата, която всяко дръвче спестява 
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всяка година. Количеството спестена електроенергия е оценено също и е представено в 
киловатчасове (кВтч). Има данни и за намаляването на замърсяването на въздуха. 

От Дневник 

 

08/12 Зам.-кметът на София Мария Бояджийска подаде оставка 

Зам.-кметът на София по екология Мария Бояджийска подаде оставка, съобщи БГНЕС. 

Оттеглянето на заместника на Йорданка Фандъкова става факт само няколко дни след трагичния 
инцидент в Завода за третиране на отпадъци, при който загина един работник. 

Директорът на завода Николай Савов също се раздели с поста си. След инцидента Фандъкова 
поиска от Мария Бояджийска доклад за трагедията. 

От Mediapool 

 

08/12 Фандъкова: Два дни се опитвах да разубедя Бояджийска 
за оставката, но не успях 

Два дни водих разговори с Мария Бояджийска и се опитах да я убедя да не подава оставка, но тя 
има своите лични причини. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по повод оставката 
на зам.- кмета по екология. "Тя работи за София повече от 10 години и е човекът, който остави 
много добри резултати, които рядко могат да бъдат постигнати. Това е човекът, който доведе до 
успешен край най-големия проект по Оперативна програма околна среда и София има 3 
инсталации за преработка на отпадъци. Тя реши кризата с отпадъците на столицата преди години 
и е човекът, благодарение на когото тогавашният кмет Бойко Борисов прекрати монопола в 
чистенето на града", каза Фандъкова. Тя изрази надежда, че ще може и занапред да разчита на 
помощта на Бояджийска за големите проекти на столицата в екологията, защото "тя е човек, който 
работи със сърце за София". "Искам категорично да опровергая всички твърдения, че оставката на 
Бояджийска е свързана с инцидентите в последните дни в завода. Не приемам спекулации по този 
повод на хора, които години наред бавиха реализацията на този важен проект", заяви Фандъкова. 

Даринка Илиева, © 24chasa.bg 
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08/12 Париж страда от най-сериозния смог за последните 10 
години 

Париж е засегнат от най-сериозното и най-продължително замърсяване на въздуха през зимния 
сезон за последните 10 години. За това предупреди в сряда френската агенция "Airparif", която 
следи нивата на замърсяване, цитирана от вестник "Индипентънт". 

Пикът в замърсяването на въздуха се дължи на комбинацията от вредните емисии от превозни 
средства и от битовото отопление на дървесина, в съчетание с безветрие, посочват от агенцията 
Airparif. 

Кметът на Париж Ан Идалго обяви, че видът на смога, покрил столицата, е доказателство за 
нуждата да се намали използването на превозни средства в центъра на града. 

Затова и гражданите на Париж вече втори ден могат да използват безплатно обществения 
транспорт като стимул да оставят личните си автомобили и да облекчат трафика в града. 

Заради повишения брой пътници в обществения транспорт в Париж има и напрежение, сериозни 
забавяния в графика на някои линии във вторник и в сряда сутринта. Въпреки понижения трафик и 
засиленото полицейско присъствие, които да следят за забранените автомобили, все още 
движението по парижките улици е натоварено. 

Причината за мерките, наложени от градската управа, е рязкото и безпрецедентно покачване на 
замърсяването на въздуха във френската столица. Част от автомобилите (с четни номера) бяха 
спрени от движение по пътищата като друга спешна мярка за овладяване на проблема. 

Наред с автомобилите с нечетните номера, хибридни или електрически превозни средства, както 
и тези, които возят три или повече души, ще могат да се движат по пътищата. Чужди и аварийни 
превозни средства няма да бъдат ограничавани. 

Подобни мерки за намаляване на трафика бяха използвани от китайските власти в Пекин. 

От Дневник 

 

08/12 Запрашаването на въздуха скочи два пъти над 
допустимото в части на София 

Повече от два пъти над допустимото е било прахово замърсяване на въздуха снощи в квартал 
"Дружба". Това показват измерванията на фини прахови частици в столицата, публикувани на 
сайта на Столична община за сряда – 7 декември 2016 г., когато и целият град е бил покрит с 
опасен за здравето смог, надскачащ допустимите нива. 

Пикът на запрашаване в тази част на София е бил в 22 часа, когато ФПЧ е надминал 150 µg/m3. 
Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3. 
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Праговите нива на фини прахови частици в София са били превишени в целия град в сряда вечер 
като най-мръсен въздухът е бил към 22 часа. 

В "Надежда" замърсяването с прах също е било сериозно – 140 µg/m3. В "Красно село" и 
"Павлово" прахът е стигнал до 120 µg/m3. А в "Младост" се е задържал на около 100 µg/m3. 

Прахът (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) е основен атмосферен замърсител, който е особено опасен за здравето 
на хората. Основни източници на прах са транспортът и битово отопление на дърва и въглища, 
както и промишлеността. 

През зимния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е 
изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са и ниските комини и специфичните 
метеорологични условия през този сезон, при които се намалява възможността за разсейване на 
атмосферните замърсители. 

От Дневник 

 

09/12 Екоминистърът отчете постигнати цели на "Околна 
среда" за 2007-2013 г. 

Целите на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." са изпълнени почти напълно, защото 
очакваните сертифицирани плащания са 99,85%. Това заяви министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева пред журналисти след отчета на програмата на осмото заседание на 
Комитета за наблюдение в петък. 

"Това е програмата, която беше сред тези в най-голям риск и успя да се превърне в една от най-
успешните," посочи министърът . 

Василева припомни, че развитието на ОПОС 2007-2013 г. през годините беше драматично и мина 
през много обрати. Програмата започна с година закъснение заради липсата на административен 
капацитет. През 2009 г. По време на кабинета "Станишев" преживя първата си криза - временно 
спря изпълнението на проектите в сектор "Води". 

През 2010-2011 г. темповете се възстановиха, а през 2012 г. беше договорен 86% от бюджета. Но 
последва нова криза: през 2013 г., при кабинета "Орешарски", плащанията бяха спрени, което 
постави под въпрос изпълнението на цялата програма. Нямаше никакви траншове от 
Европейската комисия и в продължение на 6 месеца не се плащаше нищо от бюджета на фирмите 
и общините. В същото време се изпълняваха над 80 от големи инфраструктурни проекта. 

Средствата бяха размразени с идването на новия кабинет "Борисов" през ноември 2014 г., когато 
ЕК възстанови плащанията. По думите на Василева това става заради предприетите мерки за 
подобряване на системите за управление и контрол. 
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Изпълнени са 428 проекта за 3,34 млрд. лв. Извършените плащания са 106,8%. Очакваните 
сертифицирани плащания са 99,85%. 

В резултат са изградени 51 пречиствателни станции и 19 регионални системи за управление на 
отпадъците. Прокарана е близо 2600 км ВиК мрежа. 

"Моят призив към всеки, който поеме ресора оттук нататък, е да спазва правилата на добро 
финансово управление и да не използва ОПОС за политически цели, " каза Василева. 

От Дневник 

 

12/12 Въздухът в Хитрино е чист, но водата не е годна за пиене, 
обяви регионалната екоинспекция 

Няма токсични вредни вещества във въздуха в Хитрино. Това обяви пред БНР директорът на 
шуменската регионална инспекция по опазване на околната среда и водите Евелина Шишманова. 
Тя уточни, че в момента показателите на въздуха в селото са 70-80 пъти под нормата. 

По думите ѝ евентуална опасност може да дойде от източването и пренатоварването на 
цистерните, което се извършва в момента. 

"Ако нещо се случи там, тогава вече може да се получи обгазяване и да се повишат тези пределни 
допустими норми. Денонощно следим нивата на въздуха и няма да се преустанови това нещо, 
докато операцията не завърши", заяви Шишманова. 

Тя предупреди, че водоизточниците край селото не трябва да се употребяват. До допускането на 
експерти на мястото на инцидента в Хитрино, които да изследват питейната вода, е 
препоръчително да се пие само бутилирана вода. 

Същевременно екипи на ВиК - Шумен вече са започнали работа за възстановяване на 
водоснабдяването край Хитрино. Това ще ускори работата на пожарникарите, които обезопасяват 
цистерните от дерайлиралия влак, уточниха от дружеството. 

От Дневник 

 

13/12 Община Тервел въвежда разделно събиране на 
биоотпадъците си 

Община Тервел въвежда система за разделно събиране на биоотпадъците от паркове и градини, 
от предприятия в хранително-вкусовата промишленост, заведения за обществено хранене, 
търговски обекти, домакинства. 
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Това предвижда програма за управление на отпадъците в периода 2016 - 2020 г., цитирана от БТА, 
която общинският съвет ще гласува на заседанието си. 

До 2020 г. биоотпадъците, които се депонират, трябва да намалеят поне наполовина спрямо 
количествата, образувани в региона през 2014 г., е мотивът за новата система. 

Според морфологичен анализ, поръчан от общината, делът на хранителните отпадъци средно за 
година достига почти 16%, като през зимата този показател е най-висок и надхвърля 20 на сто. 
Градинските отпадъци съставляват близо 11 на сто средно за годината, като през лятото достигат 
15%, се посочва в програмата. 

Община Тервел възнамерява да изгради площадка за компостиране на зелени отпадъци и ще 
търси финансова подкрепа по оперативната програма "Околна среда". На новата претоварна 
станция за битови отпадъци край града вече е отреден терен за такова съоръжение. 

Програмата за управление на отпадъците ще търси възможности и за въвеждане на фамилно 
компостиране. 

От Дневник 

 

13/12 Рязко покачване на емисиите метан изненада учените 

Емисиите на мощния парников газ метан са се увеличили през последните десет години, това 
показва нов доклад, цитиран от британския вестник "Гардиън" и други световни агенции. 
Тенденцията заплашва да осуети глобалните опити за борба с промените в климата. 

Учените са изненадани от тенденцията, която започва преди повече от 10 години през 2007 г. и 
след това се увеличава още през 2014 г. и 2015 г. Концентрациите на метан в атмосферата само за 
тези две години са нараснали с повече от 20 частици на милиард, с което общият им брой на 1 830 
ppb. 

Това е причина за притеснения сред изследващите глобалното затопляне. Емисиите на този газ 
затоплят планетата с над 20 пъти повече в сравнение със сходни количества въглероден диоксид. 

В същото време, се стабилизират емисиите въглероден диоксид - основният компонент на 
парниковите газове в атмосферата, причинен от човешка дейност. Новото изследване, показва, че 
световните опити за контрол на парниковите газове не са взели под внимание сериозното 
нарастване на метан. 

Авторите на доклада "Global Methane Budget 2016" са установили, че в първите години на този век 
концентрациите на метан са нараснали с едва около 0.5 ppb годишно, в сравнение с 10ppb през 
2014 г. и 2015 г. 
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Учените предполагат, че селското стопанство може би е основният източник на нарастващите 
количества метан. В същото време те не могат да бъдат сигурни за всички източници, поради 
липса на мониторинг. 

Най-малко една трета от метана идва от използването на изкопаеми горива, включително фракинг 
и добив на петрол и някои въгледобивни индустрии, където метанът е отпадъчен газ. 

За разлика от емисиите въглероден диоксид, които са били проследявани по различни начини от 
1950 г. насам, емисиите метан са слабо изследвани. 

От Дневник 

 

14/12 Граждани настояват за публичен избор на нов зам.-кмет 
на София 

От инициативен комитет "София – зелена столица" настояват за ясни и публични критерии при 
избора на нов заместник-кмет, отговарящ за зелената система на столицата. След оставката на 
заместник-кмета Мария Бояджийска, отговарящ за "Зелена система, екология и земеползване", 
гражданското сдружение е внесло писмено искане до кмета Йорданка Фандъкова, в което 
настояват всички потенциални приемници на поста да представят свои платформи за зелено 
развитие на София. 

Кандидатите да подпишат и декларации, че ще следват заложените в тези платформи принципи и 
приоритети, искат още от гражданското сдружение. 

Писмото-предложение е внесено официално в Столичната община на 13 декември 2016 г. 

Критериите, съгласно които ще бъде избран новият заместник-кмет по направление "Зелена 
система"система", следва да бъдат публично и ясно оповестени, настояват от инициативната 
група. 

"Убедени сме, че публичността и прозрачността при избора и назначаването на всички ключови 
ръководители на организационни структури, отговорни за развитието на Столичната община, е от 
фундаментално значение за коректността на избора и за общественото доверие към 
институциите," мотивират се вносителите. 

Според тях яснотата относно приоритетите в работата на приемника на този отговорен пост ще е 
от решаващо значение за ефективността на бъдещата му дейност и положителното отношение на 
гражданите и техните организации към работата му. 

В инициативния комитет "София - зелена столица" влизат сдружение "Велоеволюция", 
Българска соларна асоциация, Фондация ЕкоОбщност, Сдружение "Див рошков", Българско 
дружество за защита на птиците, ГИ "Зелени релси в София", Био град София, Хранкооп – София, 
ГИ "Спаси София", MOVE BG, Индустриален клъстер Електромобили, Екологично сдружение "За 
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Земята", Българска асоциация за електрически превозни средства, Електромобили.БГ, Провокад, 
Don’t DIY, Фондация ФОРУМ, ГИ "Релсов обществен транспорт", Инициатива "Зеленият град" 
(Асоциация на производителите на декоративни растения в България и Съюз на ландшафтните 
архитекти), Съюз на урбанистите в България, Институт за нулевоенергийни сгради, Фондация 
"Зеленика", БАГИС, BGBC, Група Град. 

От Дневник 

 

16/12 Дишай! 

Решенията на проблема с мръсния въздух в София и други градове са 
ясни и ако се започне работа, резултатите могат да се усетят веднага 

Преди седмица съдържанието на по-едрите фини прахови частици (ФПЧ10) в софийския въздух за 
пореден път надвишаваше средната норма за денонощие между 1.5 и 2 пъти. Със сигурност не сте 
разбрали за това от Столична община или медиите, но вероятно сте го усетили със собственото си 
гърло. Както всяка зима проблемът с мръсния въздух постепенно започва да задушава жителите 
на много от българските градове. С това идва и ядът, че по този въпрос просто нищо не се прави. 
Няма спрени автомобили, няма безплатен градски транспорт, няма предупреждения да не се 
излиза на улицата. Вместо това има "награди" от международни класации за най-мръсен въздух. 

Дребно възмездие за лошия въздух може да дойде от заведеното дело срещу България от 
Европейската комисия за неспазване на пределно допустимите норми на прах във въздуха между 
2007 и 2013 г. През ноември излезе становище на генералния адвокат по делото, от което 
изглежда, че е по-вероятно страната да бъде осъдена за неспазване на правото на ЕС. Това, 
разбира се, не е никакво успокоение. По-важният въпрос е кога ще се появят конкретни мерки, 
които правят въздуха по-чист - и това да бъде измерено. Засега ясни данни няма, освен тези, 
които хората усещат с белите си дробове. Над 18 хиляди души умират всяка година от болести, 
свързани със замърсения въздух, каза преди няколко месеца председателят на Българското 
дружество по белодробни болести Диана Петкова. Други 50 хиляди, които страдат от хронична 
обструктивна белодробна болест, не могат да излязат по улицата в по-замърсените дни на 
зимните месеци, защото има опасност буквално да се задушат от кашлица. 

Няма датчик, няма проблем 

Проблемът с мръсния въздух наистина не е трудно да се реши, но за целта първо трябва поне да 
се знае реалният мащаб на проблема с повече детайли. Засега България продължава да няма 
точни данни какво се случва с въздуха и как проблемът въздейства на хората. Министерството на 
здравеопазването няма конкретна информация колко души са се разболели в следствие на 
замърсяванията. Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) пък дава информация за 
качеството на въздуха с ден закъснение. "Има упорито нежелание да се публикуват данни в 
реално време", обяснява Ивайло Хлебаров, съветник по проблемите на околната среда към 
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сдружението "За Земята", който следи отблизо проблема. Освен това в момента няма законов 
механизъм, чрез който населението да бъде информирано при надвишаване на нормите на нива 
на ФПЧ. На следващия ден виждаме броя превишавания, но това не е от полза, смята Хлебаров. 

Инфографика 

 

 

 

А понякога общините и институциите взимат решения, които съвсем ясно спъват процеса по 
получаване на информация. Да вземем за пример Пловдив, където една от станциите за 
измерване на състоянието на въздуха - до "Баня Старинна" в центъра на града, е преместена в 
периферния жк "Тракия". Преди преместването там са отчитани най-честите превишения на 
допустимата концентрация на ФПЧ10, отбелязва председателят на управителния съвет на 
"Асоциация за Европейска интеграция и права на човека" адв. Михаил Екимджиев, който е 
сезирал ЕК по случая. От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив 
потвърдиха пред "Капитал", че измервателната станция е преместена, защото е била в близост до 
кръстовище с натоварен трафик, в район с прекомерно застрояване и с множество битови 
замърсители. С други думи, сензорът за мръсен въздух е бил преместен, защото въздухът е твърде 
мръсен. 

Предвид хаоса с данните, засега остават ясни най-вече причините за проблема. Битовото 
отопление на дърва и въглища, транспортът, големите ТЕЦ-ове в близост, дори и непочистените 
улици повишават нивата на фини прахови частици, които бавно ни разболяват. На практика няма и 
промяна в никоя от големите политики, които насърчават замърсяването. Данъците за 
автомобили са по-ниски за по-старите автомобили с далеч по-лоши екологични показатели. 
Държавата дава енергийни помощи на семейства с ниски доходи, които отиват предимно за 
твърди горива. 

Малкият мръсен проблем на София  

Все пак в последните години привидно има малко подобрение в показателите на градове като 
София. Градът успява да PRоизведе и положителни новини заради някои палиативни зелени 
политики - строежът на третия лъч на метрото и инвестициите в нови превозни средства за 
градския транспорт (макар и част от тях дизелови). Нищо от това обаче не е убедително, докато не 
се появят реални данни. В крайна сметка покрай строежа на подземната железница за близо две 
години в центъра на града са отворени огромни строителни язви, които вероятно допълнително 
замърсяват въздуха на София с прах и със сигурност имат ефект върху всички, които живеят и 
работят наблизо. Общината им дължи поне това да е помислила, изследвала и обяснила на какво 
ги подлага. 
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В действителност изглежда, че броят дни, в които съдържанието на ФПЧ в софийския въздух е над 
нормата, сякаш намалява от 2011 г. насам, това не трябва да успокоява. "2011 г. е година на 
пиково замърсяване заради много студена зима, затова не трябва да се взима като отправна точка 
От 2010 г. досега съществено намаление на замърсяването на ФПЧ няма", обяснява Боян Рашев от 
denkstatt. Той следи данните и твърди, че броят превишения през 2016 г. ще са по-високи 
отколкото през 2015 г. Наблюденията и на Ивайло Хлебаров върху работата конкретно на 
Столична община са, че няма устойчиво разработване на мерки, нито измерване на ефекта им 
след време. "Виждам сериозно нежелание да се работи в посока на решаване на основните 
проблеми на столицата в името на всички граждани, а не някакви чисти корпоративни интереси", 
казва Ивайло Хлебаров. 

Къде са хората 

И ако фокусът ни обикновено е върху проблема, решението всъщност винаги се крие у хората. 
Въздухът в София страда не само защото има твърде много дизелови автомобили или твърде 
много печки на твърдо гориво. Улиците на града ни задушават, защото данните се събират от 
РИОСВ, решенията се взимат от Столична община, а политиките се изразяват в снимки пред 
новите метростанции или някоя нова партида китайски автобуси. Кметът Йорданка Фандъкова 
може и да говори за зелен град, но през цялото й управление дотук не е имало човек в СО, който 
да работи по този проблем. Само едно доказателство за това е, че в Столична община от ноември 
2015 г. прашасва Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ). По план 
тя трябваше да бъде приета през април тази година, но вече осми месец не влиза в приоритетите 
на общинските съветници. Едва ли това щеше да е така, ако някой чувстваше като своя 
отговорност изчистването на въздуха в София. Проблемът на въздуха всъщност е класически 
сценарий на споделената отговорност, която в крайна сметка е ничия.  

В началото на годината Фандъкова се похвали и че София ще бори мръсния въздух по модела на 
Амстердам, Париж и Виена - със системи от градски колела и електромобили. На практика обаче 
проектът за обществени велосипеди се бави вече няколко години и в настоящия момент се 
протака от общината. В неприетата програма за качеството на въздуха пък срещу мерките 
"изграждане на велоалеи" и "създаване на нови тревни площи за сметка на площи - потенциални 
източници на прах" стои етикетът "изпълнено". Едва ли това е най-подробният измерител, който 
общината можеше да използва. А и доста хора в кварталите на София могат да оспорят ефектите. 

Всъщност от седмица насам София дори няма заместник-кмет по екологията. Това е повече от 
добра новина, защото дава шанс на това място да се появи човек с ясно послание и ясни задачи, 
който да заяви търсени ефекти, които могат да се проследят. 

Сред добрите новини все пак е и създаването на ново направление "Зелена София" в Асоциацията 
за развитие на София и фактът, че то се води от бившия изпълнителен директор на "София тех 
парк" Елица Панайотова. Засега планът е то да пише стратегия, която да прерасне в реални мерки 
за по-чист въздух и по-екологичен град. На етапа Столичната община се е доказала по-скоро в 
липсата на каквото и да било желание да претворява хартиените стратегии в истински мерки. 
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Шансът този път е амбицията градът да се кандидатира за Европейска зелена столица, но всичко 
ще зависи от добрия мениджмънт или липсата на такъв. 

От Мила Чернева Мария Манолова Капитал 

 

21/12 Битовите отпадъци са били над 3 млн. т през 2015 г., 
голяма част от тях са депонирани 

През 2015 г. образуваните битови отпадъци са били 3.011 млн. тона От тях депонирани са били 
1.856 млн. т, предадените директно за рециклиране – 154 хил. тона., а стигналите до съоръжения 
за вторично третиране възлизат на 1.002 млн. тона. Това сочат данните от Националния 
статистически институт, изчислени на базата на регулярното статистическо наблюдение за 
битовите отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на 
Изпълнителната агенция по околна среда. 

За същата година събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 466 хил. тона.  

Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на 
такива - на базата на транспортни документи. 

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. 
Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
екологичните изисквания. През 2015 г. системите за битови отпадъци са 151, от които 43 
регионални. 

Обслужените населени места през 2015 г. са 4 593. Същевременно събраните битови отпадъци на 
човек от обслужваното население за 2015 г. са оценени на 420 килограма. 

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по 
домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и 
отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за 
отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 
количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите. 

От Дневник 

 

21/12 Всички площадки за отпадъци се изнасят в промишлени 
зони, гласуваха депутатите 

Площадките за отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, както и за отпадъците от опаковки 
ще трябва да бъдат изнесени в промишлени и складови зони. Това изискване гласуваха 
депутатите, като приеха окончателно Закон за изменение и допълнение на Закона за управление 
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на отпадъците (ЗУО) в сряда. Досега подобна норма засягаше само площадките за метални 
отпадъци. 

Законът дава възможност за предаване на метални отпадъци от домакинствата и от физическите 
лица на всички възможни субекти, които притежават съответните разрешителни, независимо дали 
са частни площадки или такива, организирани от общини. 

"По този начин се предоставя равен достъп до отпадъците и на частния и на публичния сектор, 
което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и от 
своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането", смятат от асоциацията по 
рециклиране. 

С нови текстове се намалява административната тежест в процедурите за кандидатстване за 
разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. Те са 
свързани с изясняване и оптимизиране на документите, които се изискват в тези процедури, без 
да налагат необходимост от промяна на предназначението на площадката и нови подробни 
устройствени планове. 

С поправките парламентът одобри и въвеждане на банкови гаранции за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и за излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС). Досега такава гаранция имаше само за извършването на дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали. 

Нова разпоредба въвежда лимит за безкасово плащане за сделки на физически лица с 
определени метални отпадъци. Така сделките на частния сектор с физически лица за определени 
метални отпадъци ще се извършват в брой (касово само), когато тези сделки са до 100 лв. 
годишно. 

Според бизнеса в сектора този лимит има положителна роля и може дори да е по-голяма сума. 
Увеличаването му ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини и ще 
предотврати незаконното предаване на материал с цел заобикаляне на нормата, както и 
"изтичането" на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане 
или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски държави. 

Според Българска асоциация по рециклиране (БАР) голяма част от промените в закона осигуряват 
"стабилна рамка, необходима за устойчивото развитие на сектора за рециклиране", защото 
смятат, че с част от тях се намалява административната и финансова тежест за бизнеса, намаляват 
се някои санкции и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора. По думите им 
изравняването на различните режими и изисквания намалява сивия сектор в този бизнес. 

От Дневник 
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21/12 Обама забрани добива на нефт и газ в огромна част от 
американските арктически води 

Американският президент Барак Обама издаде постоянна забрана на добив на нефт и газ в по-
голямата част на американските северни води, съобщи в сряда Би Би Си. 

Обама определи и зони във водите на Арктика и Атлантическия океан, които в бъдеще няма да 
бъдат отдавани на лизинг и това ще важи за неопределено време.  

Забраната се приема като опит да се защити регионът, преди Обама да напусне поста през януари. 
Вероятно поддръжниците на новоизбрания президент Доналд Тръмп трудно ще могат да отменят 
решението му. 

Канада също се ангажира с подобна мярка в собствените си арктическите води и я обяви по време 
на съвместно изявление с Вашингтон. Канада ще преразглежда това решение на всеки пет години, 
но Белият дом настоява забраната на Обама да е постоянна. 

От Белия дом заявиха, че решението е взето в името на "силни, устойчиви и жизнеспособни 
икономика и екосистеми в Арктика". Администрацията на Обама посочи като причини за 
забраната местните културни потребности, опасенията за дивата природа, както и "уязвимостта" 
на региона от нефтени разливи. 

Решението се основава на закон от 1953 г., който позволява на президента да забрани лизинга за 
ресурси в морски води за неопределено време. 

По време на предизборната си кампания обаче Доналд Тръмп даде заявка, че ще се възползва от 
съществуващите американски петролни резерви, с което предизвика безпокойството на 
екологични групи. 

От Дневник 

 
 
 


