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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №1 
2017 

03/01 Новият зам.-кмет на София по екологията е Йоана 
Христова 

Дългогодишният служител на Министерството на околната среда и водите Йоана Христова е 
новият зам.-кмет на София, отговарящ за екологията, съобщи столичния кмет Йорданка 
Фандъкова пред журналисти във вторник. 

Христова е работила 16 години в Министерството на околната среда и водите. Започнала е от 
най-ниско ниво, като е стигнала до директор на дирекцията "Фондове от Европейския съюз", 
уточни Фандъкова. 

"Контролирала е физическото изпълнение на завода за отпадъци, на всички проекти на 
Столичната община по оперативна програма "Околна среда". Това означава закупуването на 
автобусите, метровлаковете, трамваите, ВиК изграждането на канализация", добави 
столичният кмет, цитирана от агенция "Фокус". 

Христова посочи за свои основни приоритети в бъдещата си работа подобряване качеството на 
въздуха в града и реализация на проекта за инсталация на "Топлофикация София", която да 
оползотворява горивото, произведено в завода за боклук. 

До назначаването на нов зам.-кмет по околната среда се стигна след оставката на Мария 
Бояджийска, която в началото на декември посочи лични причини като мотив за решението 
си. 

Общинските съветници от БСП обаче се усъмниха в истинските причини за напускането на 
Бояджийска. Според тях смъртният случай в завода за отпадъци, довел до оставката на 
директора му, и откритите от дирекция "Вътрешен одит" нарушения в "Чистота-Искър", които 
са в нейния ресор, стоят в основата на решението ѝ. 

От Mediapool 

 

03/01 Йоана Христова е новият столичен зам.-кмет по 
екологията 

Йоана Христова е новият зам.-кмет по околна среда на София. Това съобщи чрез профила си 
във Фейсбук столичният кмет Йорданка Фандъкова. 

Христова е работила 16 години в Министерството на околната среда и водите. Започнала е от 
най-ниско ниво, като е стигнала до директор на дирекцията "Фондове от Европейския съюз", 
уточни Фандъкова. 

"Контролирала е физическото изпълнение на завода за отпадъци, на всички проекти на 
Столичната община по оперативна програма "Околна среда". Това означава закупуването на 



2 
 

автобусите, метровлаковете, трамваите, ВиК изграждането на канализация", добави 
столичният кмет. 

Христова посочи за свои основни приоритети в бъдещата си работа подобряване качеството на 
въздуха в града и реализация на проекта за инсталация на "Топлофикация София", която да 
оползотворява горивото, произведено в завода за боклук. 

Тя заменя на поста подалата оставка в началото на декември Мария Бояджийска. 
Дългогодишният зам.-кмет по екологията посочи лични причини като мотив за решението си. 

Общинските съветници от БСП обаче се усъмниха в истинските причини за напускането на 
Бояджийска. Според тях смъртният случай в завода за отпадъци, довел до оставката на 
директора му, и откритите от дирекция "Вътрешен одит" нарушения в "Чистота-Искър", които 
са в нейния ресор, стоят в основата на решението ѝ. 

От Дневник 

 

03/01 Въздухът в София е опасно запрашен 

И в първите дни на новата 2017 г. въздухът в София е опасно запрашен.  

Най-сериозен е проблемът в районите в близост до кварталите Красно село и Павлово, както и 
"Надежда" в момента, където превишенията на допустимите концентрации на фини прахови 
частици (ФПЧ10) – 50 µg/m3, са стигнали до над девет пъти в определени часове на 
последното денонощие. 

Това показват данните от измервателните станции за днес (3 януари 2017 г.) и от вчера (2 
януари 2017 г.), публикувани на сайта на Столична община. 

Причина за опасния смог са масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения 
сектор, както и емисиите от автомобилите, съчетано с неблагоприятни метеорологични 
условия, уточняват от общината. Фините прахови частици са сериозен проблем за здравето на 
хората, особено за децата, възрастните и хора с други заболявания, за които в подобни дни се 
препоръчва да не излизат от вкъщи, освен ако не е наложително. 

В кварталите Красно село и Павлово концентрацията на прах е била девет пъти над 
допустимата концентрация на фини прахови частици (ФПЧ ) във вечерните часове вчера (02 
януари 2017 г.), или 450 µg/m3, при пределно допустима концентрация за фини прахови 
частици 50 µg/m3. 

В "Надежда" замърсяването е скочило двойно от вчера вечерта, след като към 11 часа днес (3 
януари 2017 г.) замерванията показват 450 µg/m3 концентрации на ФПЧ10, а в 23 ч. на 2-ри 
вечерта те са били 250 µg/m3. 

От Босилена Мелтева Дневник 
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03/01 Столична община започва тестове на нов автобус на 
ток 

Столична община започва тестове на автобус на ток от 15 януари. Той е производство на 
китайската компания "Юйтун бус", която наскоро достави 110 дизелови рейса за нуждите на 
градския транспорт на София. 

Електробусът ще бъде пуснат по линия 84, която се движи от Спортната палата до летище 
София. Според кмета на София Йорданка Фандъкова, която представи превозното средство 
днес, това е линията, която минава през най-замърсените части на София. 

С един заряд рейсът изминава до 300 километра, което е напълно достатъчно за градски 
нужди. Според разчетите на столичния градски транспорт в града няма линия, по която 
автобусите да правят повече от 300 километра, преди да влязат в депото. 

Електробусът е дошъл заедно със зарядна станция. Тя е монтирана в гараж, като с нея 
батериите са напълно заредени за 4-5 часа. Това е почти колкото времето, което рейсовете 
прекарват в депата, между нощната и сутрешната смени. 

Това е втори тест на електрически автобус от Столична община. Предишният също беше 
китайско производство, но съхраняваше енергията си в кондензатори, като на началната и 
крайната станция имаше места за зареждане. Рейсът беше тестван в продължение на няколко 
месеца по линията на тролей 11. 

След този тест ще се направят анализи, за да се избере по-добрата технология. Общината 
планира да закупи 20 електробуса до 2019 година, както и десет на друг вид гориво. 

Сегашният електробус идва от Париж, където е тестван допреди месец. Той ще се ползва 
безвъзмездно до май. 

Кметът на София обяви, че за две години средната възраст на автобусите е свалена от 19 на 12 
години. Фандъкова добави, че до края на януари очаква да се обяви процедура за закупуване 
на нови 120 автобуса на природен газ. През 2014 година общината вече купи 126 рейса на 
метан. 

От Дневник 

 

04/01 Д-р Тихомир Мустаков, алерголог: Мръсният въздух 
помага на вирусите 

В първия работен ден след празниците жителите на столицата видяха и усетиха в 
дробовете си сивия въздух по улиците, а измерванията на Столична община показаха на 
места превишения от девет пъти над нормата за допустимите концентрации на фини 
прахови частици в последното денонощие. Причините за опасния смог са масовото 
използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор, както и емисиите от 
автомобилите, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия, уточниха от 



4 
 

общината и подеха спешна разяснителна кампания за вредата от битовото отопление на 
евтини въглища и дърва. 

"Дневник" подбра съвети как сами да се спасим от смога, и говори със специалист алерголог 
по темата. Д-р Тихомир Мустаков е старши асистент в детско-юношеския кабинет в 
Клиниката по алергология и клинична имунология на болница "Александровска" и има 
частен кабинет по алергология и детски болести в София. 

Д-р Мустаков, какъв е ефектът от замърсяването на въздуха върху здравето? Кои 
заболявания са доказано свързани с него?  

- Множество заболявания са свързани със замърсяването на въздуха, тъй като примесите във 
въздуха служат не само като алергени, но и като химически дразнители, които отварят пътя и 
на алергените и на инфекциозните агенти - бактерии, вируси, туберкулозни инфекции. 

Когато коментираме качествата на въздуха трябва да имаме предвид, че освен основните 
газове, които нормално съдържа, той може да бъде преносител и на частици. Част от тях могат 
да дразнят само механично, като да речем минералните частици, които може да вдишваме 
като прах, но освен това голяма част са и химически активни, например саждите на всички 
двигатели и най-вече дизеловите. 

Наблюдават се интересни феномени на засилване на вредните ефекти, когато има комбинация 
от алергени и такива частици. Това е едно от обясненията защо в градовете има повече хора, 
които са алергични към полени (прашеца на растенията), отколкото в селските райони. В 
градската среда комбинацията от дизелови сажди с поленови зърна е много по-алергизираща, 
отколкото са полените сами по себе си. 

Във въздуха има и много други химикали и субстанции, които се изпаряват например от 
покритията в затворените помещения, или пък свързани с промишленост. Освен това има 
много голям спектър от фини прахови частици - част от тях се утаяват бързо, което намалява 
вредата им, докато други остават смесени с въздуха, например котешкият алерген, затова има 
хора, които развиват алергии срещу котки, без дори да имат котка. 

След празниците много хора се оплакаха от въздуха в София. Можете ли да обясните на 
какво се дължи рязкото замърсяване? 

- София е, макар и не много изразена, котловина и ако няма силни ветрове, се утаяват газовете 
от работата на двигателите. И когато има голяма вълна на преселение както по празниците, е 
нормално да се очаква подобен ефект. Също е нормално, ако човек е бил някъде на планина 
за празниците, тук в града да му се стори по-замърсено, особено когато той си е замърсен така 
или иначе. 

Как се отразява замърсяването на въздуха в грипния сезон? 

- Това, което убива голяма част от бактериите и вирусите е липсата на влага, а влага се задържа 
най-много там, където има кал. Когато има големи количества прах, който естествено става на 
кал, когато се намокри, това удължава преживяемостта на микроорганизмите. 
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Това е причината повечето градове да се стремят да нямат кал по откритите си площи, защото 
това оздравява населението като цяло. За съжаление, ние не можем да се похвалим с такива 
постижения и резултатът е, че се благоприятстват много различни микроорганизми, 
включително грипният вирус. Това се допълва и от факта, че със застудяването се парализира 
работата на ресничестия епител на дихателната система и способността й да се бори с 
вдишаните агенти. 

От наблюденията ви във вашата практика с деца, каква роля играе мръсният въздух?  

- При алергиите се счита, че неблагоприятната битова среда е основен фактор за алергизиране 
на обитателите на жилището. Така че по-скоро в голяма степен децата, които идват при мен, са 
алергизирани към жилищата или детските градини, в които растат. Има ясни причинно-
следствени връзки между това, което ние установяваме като алергии и алергените в средата, 
която обитават. 

Наистина е важно да се обърне внимание на средата и да се работи за намаляване на 
алергенността й, особено за неща, които не са въпрос на големи усилия - например да не се 
претрупват с мебели жилищата, да се проветряват достатъчно, да се избират препарати, които 
не са силно миришещи и увреждащи дихателната лигавица, да няма мухъл. Това са неща, 
които лесно могат да се направят, стига човек да насочи вниманието си към тях. 

Също и за такива места като физкултурните салони, училищните стаи, детските градини - те 
трябва да са обзаведени така, че да може да се осигури достатъчно кислород и проветряване. 
Неща, които наистина са важни за здравето на децата. 

А от праха навън как можем да се предпазим? 

- Хората, които полагат физически усилия на улицата - например колоездачите, е разумно да 
носят индивидуални средства за защита. Вече има достатъчно качествени и удобни маски. Все 
още не сме стигнали, може би, чак до там и пешеходците да ги носят, но ако продължават тези 
тенденции, може и това да се наложи. 

Какви може да са последиците като дишаме този въздух постоянно? Кои са най-
застрашените групи? 

- Податливостта на здравословни проблеми в известна степен се дължи на генетични фактори - 
ако има белодробни болести в семейството или алергии, е желателно да се взимат по-
стриктни мерки за профилактика. 

Иначе всички хора дишат, и всички са податливи на замърсяването, но тъй като има 
кумулативен ефект, естествено колкото по-дълго време човек е в контакт със замърсения 
въздух, толкова повече нараства и рискът от възникване на болест. При децата, при които още 
не са се натрупали големи количества по простата причина, че не са живели дълго, тези 
рискове се наблюдават в по-малка степен. 

От друга страна, детският организъм е с доста незрели детоксикиращи функции, т.е. той 
реагира на много по-ниски количества вредители от възрастните. Освен това заради това че са 
по-ниски на ръст, децата са в контакт с алергените, които се утаяват, а там концентрацията е 
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понякога доста по-висока. Затова трябва да се обърне много внимание на качествата на 
въздуха в помещенията, защото е за предпочитане изобщо да не възникне заболяване, 
отколкото да възникне и след това да го лекуваме. 

От Дневник 

 

05/01 Столична община се бори със смога с кампания срещу 
евтините въглища и дърва 

Разяснителна кампания за вредата от битовото отопление на евтини въглища и дърва. Това е 
една от основните спешни мерки, с които Столична общината ще се бори срещу опасния 
мръсен въздух в София. 

Това стана ясно от отговора на пресцентъра на общината за "Дневник" във вторник по повод 
високите концентрации на прах в София от последните два дни, в някои часове на 
денонощието те достигнаха девет пъти над допустимите норми на замърсяване с ФПЧ10 (50 
mg/m3).  

Информационната кампания e насочена към гражданите и препоръчва замяна на камините и 
печките с алтернативни начини на отопление, които не замърсяват въздуха. Кампанията е 
предвидена за цялата следваща 2017 година и се осъществява съвместно с Министерството на 
околната среда и водите.  

Причината за кампанията е, че данните сочат, че основен източник на запрашаването в София 
е битовото отопление, обясниха от общината с уточнението, че повечето общински сгради вече 
са минали на газификация по същата причина. В отговор на въпрос какво ще се случи с 
безплатните субсидии под формата на евтини въглища за най-бедните от страна на държавата, 
от общината заявиха, че това е в компетенциите на социалното министерство. 

От пресцентъра отново напомниха за изграждането на новите метростанции и за нови 
автомобили за градския транспорт като други стъпки за по-чист въздух, които общината 
предприема срещу смога.  

Въпреки опасното запрашаване от днес и вчера (2-3 януари 2017 г.), общинарите явно нямат 
намерение да взаимстват опит от други световни столици с идентичен проблем като Пекин, 
Лондон и Париж и подобно на тях да въведат доказали ефекта си мерки като зони без 
автомобили в центъра, ограничаване трафика и горенето на въглища, както и безплатен 
транспорт в критични дни с много високи нива на ФПЧ10. 

Според пресцентъра, през лятото на 2016 г. миенето на улиците на София е било по-често от 
обичайното именно като мярка срещу праха. През зимата обаче това е невъзможно заради 
опасност от заледяване. 

От Босилена Мелтева Дневник 
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05/01 Горенето на отпадъци в ТЕЦ "София" ще замърси още 
повече въздуха, твърдят еколози 

От екологичното сдружение "За земята" предупредиха, че планът за горене на отпадъци в ТЕЦ 
"София" ще замърси още повече въздуха в столицата. По данни на еколозите фините прахови 
частици ще се увеличат с поне 13 тона годишно, ако това се случи. 

Темата с мръсния въздух в София е актуална в последните дни, след като заради студа се 
увеличи използването на твърдо битово гориво. Най-сериозен е проблемът в районите в 
близост до кварталите "Красно село", "Павлово" и "Надежда". 

От сдружението твърдят, че изгарянето на отпадъците ще внесе допълнително и други 
замърсители на въздуха като тежките метали кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и 
изключително токсичните диоксини и фурани. Критика бе отправена и към Йоана Христова, 
която стана зам.-кмет по екологията само преди два дни. 

"Очевидно е, че двата ѝ основни приоритета - чистота на въздуха и изгаряне на отпадъците в 
София, си противоречат и съчетани с липсата на напредък през последните 10 години, 
показват ясно неадекватността на водените от Столичната oбщина политики в тази сфера", 
коментира Данита Заричинова от "За Земята". 

Освен емисиите от самата инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "София" проектът щял да 
създаде допълнителен трафик на камиони за превоз на RDF горивото от завода за отпадъци в 
местността Садината, както и за извозването на над 46 хиляди тона годишно шлака и опасни 
пепели, оставащи след изгарянето, твърдят еколозите. 

В позицията си те добавят, че общината подлага на натиск живеещите в района на ТЕЦ "София" 
да оттеглят жалбите, които са подали срещу новия подробен устройствен план на район 
"Сердика", в който било вписано изграждането на инсталацията за отпадъци. 

"Напомняме, че преди почти една година жители на район "Сердика" събраха близо 2000 
подписа за спиране на проекта, с искане към общината да направи ново широко обществено 
обсъждане. Столичната община не удовлетвори искането им", пише още в позицията на "За 
Земята". 

От Дневник 

 

08/12 Как да изчистим въздуха, който дишаме 

Предстои новоизбраният президент да встъпи в длъжност. Той ще назначи служебно 
правителство. После ще започне предизборна кампания. Избори. Нов парламент. Редовно 
правителство. Всичко това ще се случи в крайно мръсна среда. Буквално. 

Въздухът в българския град и село, особено през зимата, е мръсен. И това трябва да стане 
основна тема на политическите кампании и назначения. Прекомерно замърсеният въздух 
вероятно отнема около година от живота на всеки българин и сериозно влошава качеството му 
на живот. Проблемът е здравен, социален и икономически. Но какво може да направим? 
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Основен източник на замърсяването на въздуха е горенето. Ние горим какво ли не, къде ли не 
и как ли не. И не можем просто да спрем утре. Необходим ни е политически план и строги 
мерки на контрол за това как да намалим, променим и контролираме горенето. Този план би 
трябвало да обхване поне 20 години и да се насочи към катализирането и управлението на 
поне 6 тенденции: надеждна информация, смяна на горивата, енергийна ефективност, 
електрификация, чистене и регионално развитие. 

Адекватна информация 

В момента информацията за състоянието на въздуха, причините за замърсяването му и 
последствията е силно ограничена. Тя идва главно през чужди източници, които обработват 
данни на Изпълнителната агенция по околна среда, както и от непосредствените наблюдения 
и тревоги на хората. Това е крайно недостатъчно. 

Избирателите трябва да принудят общините да се ангажират сериозно със събирането и 
анализа на данни и активно и ясно информиране. Най-малкото, което всяка община може да 
направи е да инсталира поне по един монитор за качеството на въздуха и да го върже към уеб-
страницата си. Разумно е финансово да се подкрепят и изследователски проекти, които 
анализират проблемите на въздушното замърсяване. 

Министерството на здравеопазването изглежда смята, че замърсяването на въздуха не го 
засяга. Докато то мисли главно в парадигмата на операциите и инжекциите, надали нещо 
сериозно ще се промени. Влиянието на замърсеният въздух върху здравето е основен 
политически проблем, който обаче слабо интересува медицинските институции у нас. 

Как би могъл избирателят да знае каква е връзката между колите на улицата и астмата на 
детето му без компетентна здравна информация? Информацията обаче ще стане адекватна, 
когато е разбираема за всички. Твърдението "има си Изпълнителна агенция по околна среда, 
прочетете и бюлетина" е равносилно на "разкарай ми се от главата". 

Смяната на горивата  

Докато въпросът с информацията е общо взето ясен и причината е главно в ленивостта на 
институциите, смяната на горивата е много по-сложен политически и икономически проблем. 
Мнозина смятат, че газификацията на отоплението е решение. Не е. 

Газификацията е скъпа, бъдещата цена на газа е непредвидима, а субсидирана газификация е 
бомба със закъснител. Немалко хора си прокарват газ, но после не могат да си плащат 
сметките и се връщат на дърва. Газификацията също върви срещу разрастващата се тенденция 
на електрификация на отоплението. 

В Дания например вече е забранено използването на газ за отопление. Първите мерки могат 
да са забрана на продажбата на въглищата за битово отопление и поетапна забрана на дизела. 
Градският транспорт може да премине частично на газ в прехода си към пълна 
електрификация. 

Дървата за отопление са особен случай, за който ще стане дума по-долу, но е необходим строг 
контрол върху качеството им. Възобновяемата енергия като замяна на отоплението, особено 



9 
 

соларните колектори, е също частично и икономично решение. Когато говорим за смяна на 
горивата, трябва също да третираме и енергийната ефективност като гориво.  

Гориво енергийна ефективност 

Международната енергийна агенция нарича енергийната ефективност "първото гориво". 
Европейската комисия лансира концепцията "първо ефективността". И двете идеи не са просто 
лозунги, а конкретни инвестиционни подходи, които могат опростено да бъдат формулирани 
така: преди да изградиш капацитет за производство на енергия, оцени дали не е по-изгодно да 
спестиш тази енергия. 

Принципът може да се приложи към отоплението на една стая, строежът на ядрена 
електроцентрала или национална енергийна стратегия. Ако може да поддържаш същата 
температура с един кубик дърва или с два кубика дърва, в първия случай въздухът ще е по-
чист. 

При това не два пъти по-чист, може да е три или пет пъти по-чист, защото ефективното 
изгаряне изгаря и част от веществата, които замърсяват въздуха. Мерките за повишаване на 
енергийната ефективност имат и пряк, и системен ефект върху качеството на въздуха. В 
България може бързо да се въведе задължителен стандарт за ефективност на отоплителни 
печки, който да се наложи на всички производители и търговци. 

Санирането на сградите трябва да продължи, но то трябва да се оценява и от гледна точка на 
ефекта му върху качеството на въздуха. Сега предимство за саниране се дава на големите 
панелни блокове, които често имат централно парно. Ако критерий за саниране на сгради 
стане и възможността да се премахне употребата на твърдо гориво, особено въглища, тогава 
ефектът скоро ще се усети. Добре санираната сграда може да премине към ефективно 
електрическо отопление, което ще струва по-малко от централно парно, газ, а вероятно и от 
твърдо гориво. 

Електрификация 

Електрификацията е тенденция, която може да бъде политически ускорена. Електрификацията 
на обществения и личния транспорт би трябвало да се подкрепи и улесни. Електрификацията 
на отоплението може да изглежда движение назад, но не е. Но то работи добре само в 
комбинация с енергийната ефективност и умните (smart) енергийни решения (именно 
енергийната ефективност на светодиодите прави възможен бързо напредващия процес на 
соларна електрификация на Африка). 

Спонтанна форма на тази тенденция може да се наблюдава у нас при домакинства, които си 
санират сградата и инсталират климатична инсталация, която използват за отопление. 
Подобно поведение би било разумно да се направлява с данъчна политика, информация, 
обучение и субсидии. В страни като Австрия и Германия все повече нови сгради се оборудват с 
термопомпи и не се свързват към газовата мрежа, независимо, че, за разлика от България, там 
има високо развита газова инфраструктура. Индукционните готварски печки пък успешно се 
конкурират с газовите котлони. 

Чистене 
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Миенето на улиците е първото, което му идва на ум на човек. Води се спор за това какъв е 
делът на транспорта, отоплението и калта и праха по улиците от други източници (вж по-горе 
за нуждата от адекватна информация), но чистенето на улиците е важна мярка. Но съвсем не 
единствената. 

Горивните процеси, които не могат да бъдат бързо заменени (например електрифицирани), би 
трябвало да се пречистват. Така наречените сероочистки, които бяха инсталирани на повечето 
въглищни централи под натиска на европейските директиви, изиграха огромна, макар и далеч 
не достатъчна, роля за намаляване на въздушното замърсяване. Филтри би трябвало да се 
поставят и на други горивни инсталации. 

В Делхи, град с наистина тежко замърсяване, са популярни домашните въздушни пречистващи 
уреди. Надали те могат да решат сериозно проблема с въздуха. Въздухът в помещенията обаче 
е не по-малък проблем от въздухът навън. Този проблем заслужава отделно внимание, защото 
ние прекарваме между 60% и 90% от времето вътре, а вътре е често по-мръсно, отколкото 
навън. 

Регионално развитие 

Мръсният въздух не може да бъде спрян само с местни мерки поне по две причини. Първо, 
въздухът се разнася. Когато Перник пуши, част от пушека стига до София. Замърсяването на 
въздуха се пренася и през националните граници. Хората още помнят замърсяването на Русе 
от Румъния през 80-те години. 

Втората важна страна е дългосрочното регионално планиране. София ще бъде по-чиста, ако 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и другите градове в страната просперират икономически. 
Ако всички те западнат, може и да се сбъдне, според мен нереалистичната прогноза, 
населението на София през 2050 г. да бъде 4 милиона души. А мръсотията на 4 милиона ще е 
много по-голяма от мръсотията на 1.3 милиона. И много по-трудна и скъпа за контролиране. 

Индустриалният бум на Пловдив е пример за това как може да се помогне на София, както 
заради задържането на хора в града, така и заради типа нова индустрия, която се развива в 
пловдивския регион. В тази графа можем да поставим още веднъж транспорта, или по-скоро 
мобилността и комуникациите. Решенията там не са само в електрификацията, енергийната 
ефективност или смяната на горивото, но и в планирането по начин, който ще намали 
използването на моторни превозни средства от всякакъв вид. 

Тези шест сфери биха могли да се направляват с различни политически мерки. Важно е да се 
създаде орган, който да координира работата на отделните институции. 

На много от тях сега са им вързани ръцете, дори когато имат желание да направят нещо. 
Нужда от промяна има Закона за чистотата на атмосферния въздух. Нашият закон е 58 
страници, американският е 464. В българския думата дизел се споменава два пъти, и двата – 
заедно с други горива, в американския – 45 пъти. А все за един и същ въздух става дума. 

С този или с друг закон могат да се въведат стандарти за домашните отоплителни инсталации, 
за поетапна забрана на дизеловите двигатели, да се насърчи електрификацията на транспорта 
и развитието на пешеходни и велосипедни маршрути, да се уточнят задълженията на 
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общините, да се въведат адекватни наказания за недопустимо горене (целият въпрос с 
горенето на гумите и боклуците) и т. н. Необходима е данъчна реформа, съобразена с 
чистотата на въздуха. И много други мерки.  

Подобряването на качеството на въздуха е особено сложен въпрос. Той не може да бъде 
решен само от Министерството на околната среда и водите, на енергетиката или на 
транспорта. Не може да бъде решен и от отделните общини. Или само от индустрията, или пък 
от Европейската комисия. Това е въпрос, който изисква комплексни решения, широк 
обществен ангажимент и постоянна битка. Именно затова качеството на въздуха трябва да 
застане в центъра на всички политически процеси. Това, че много от тях са се струпали в най-
мръсните месеци на годината, дава известен шанс. 

От Юлиан Попов, председател на Европейския институт за ефективност на сградите със седалище в Брюксел, 
Старши политически съветник на Европейската климатична фондация и бивш служебен министър на околната среда 
и водите 

 

10/01 Екоминистерството дава банкови гаранции за 
усвояване на отпадъци 

Проекти в сектор "Отпадъци" ще получат банкови гаранции, като общата отпусната сума за тях 
е 52.4 млн. лв. Средствата ще постъпят във Фонда на фондовете, съобщават от Министерството 
на околната среда и водите. 

Това гласи финансовото споразумение, подписано от министъра на околната среда и водите 
Ивелина Василева и изпълнителните директори на ФМФИ Валери Белчев и Илия Караниколов. 

Предстои привличане на частен капитал. "Надяваме се тези 52.4 млн. лв. да бъдат умножени 
по пет", каза министър Василева. 

До три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите на финансовия 
инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници до края на 
годината трябва да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели. 

Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за 
повторна употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно 
устойчиви проекти. 

Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с 
нестопанска цел. 

Прилагането на финансови инструменти, чрез които се осигуряват допълнителни средства за 
бенефициентите, е един от новите моменти в оперативната програма и цели да компенсира 
недостига на публични финансови ресурси за инвестиции. 

Основен резултат, който се търси, е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци 
чрез допълнителен капацитет за повторна употреба и улесняване на достъпа на населението 
до центровете за повторна употреба. 



12 
 

Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на 
лоста и да се привлече частен капитал. Очаква се чрез този ефект да се постигне съотношение 
на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че 
на разположение на крайните получатели ще има над 250 млн. лв. 

През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд 
мениджър на финансовите инструменти в България. По силата му във фонда ще постъпят 10% 
от бюджета на приоритетна ос "Води". С този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във 
ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други 
инструменти. 

От Дневник 

 

17/01 МОСВ дава 3.5 млн. лв. за чиста околна среда 

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на 
националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски 
градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за 
отдих и други. Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 
февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 
април, съобщиха от МОСВ. 2,3 млн. лв. са предвидени за общините и кметствата, като 
максималният размер на финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, 
заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното 
развитие/Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв. Най-високо ще 
бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на 
техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани 
с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт 
на стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на 
доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото. 
Кампанията „За чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През м.г. по нея постъпиха 2655 
предложения. От тях 1217 на общини и кметства, 800 на училища и ОДК и 638 на детски 
градини. Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които бяха изградени десетки спортни 
площадки, паркове на открито, билкови градини и други. 

Приходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 
ПУДООС ) идват основно от екологични такси, глоби и др., както и от управлението на 
инсинератора в Александровска болница, а средствата се харчат основно за изграждане на ВиК 
съоръжения, депа и биоразнообразие. 

© Actualno.com 
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20/01 Безплатен пункт събира опасни отпадъци в "Нови 
Искър" и "Кремиковци" 

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в районите "Нови 
Искър" и "Кремиковци" и ще работи днес (петък) от 8.30 ч. до 15.30 ч., съобщават от 
Столичната община. 

Безплатно ще се приемат живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи 
и други о ттози сорт; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; 
мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на 
годност. 

От 8.30 до 11.30 ч. днес пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" 
123, пред районна администрация "Нови Искър".  

От 12.30 до 15.30 ч. днес пунктът ще бъде в кв. "Челопечене", ул. "Ангел Маджаров" на 
площада срещу кметството, пред паметника. 

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е съвместна акция на Столичната 
община и "БалБок Инженеринг" АД от началото на 2012 година. 

 

От Дневник 
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24/01 Париж въведе специални стикери за коли за борба със 
смога 

От понеделник във френската столица работи нова система с цветни стикери за автомобилите, 
чрез която да се ограничи използването им като част от борбата със смог, достигнал тази зима 
рекордни от 10 години насам равнища. 

Сивите стикери на Crit'Air са за дизелови коли, регистрирани между януари 1997 г. и декември 
2000 г., на които се забранява да влизат в Париж. "Ройтерс" допълва, че в тази категория 
попадат около 6% от около 32 милиона коли в страната. 

Кметът Ан Идалго заяви, че се надява от вторник забраната да се разшири и върху колите, 
регистрирани в периода 2001-2005 г. и представляващи около 14% от френските автомобили. 

Предлагането на безплатен обществен транспорт в особено критичните дни на замърсяване 
засега има ограничен успех. Властите опитват да ограничат трафика и чрез забрана за пътуване 
на коли според последната цифра - четна или нечетна - от регистрационния номер. 

Говорителка на общинските власти коментира, че на полицията ще бъде по-лесно да работи 
чрез цветните стикери, но засега не посочва какъв брой автомобили ще бъдат засегнати в 
града. 

В опит да ограничи влизането на коли Идалго повиши цената за паркиране, забрани 
безплатното паркиране в събота и през август превръща улици по брега на Сена в пешеходни и 
паркови зони. 

От Дневник 

 

31/01 Емблематични паметници в София осъмнаха с 
противогази 

Редица емблематични паметници в София осъмнаха с противогази и послания срещу 
сериозния проблем със замърсяването на столицата във вторник сутринта. 

Акцията е дело на неправителствената организация "Спаси София" и артиста Ивайло Христов. 

Сред преобразените паметници бяха фигурите на Св. Патриарх Евтимий, Св. Св. Кирил и 
Методий, Христо и Евлоги Георгиеви, Пенчо и Петко Славейкови и Алеко Константинов. 

На тях бяха закачени табели с различни послания по темата с мръсния въздух в града - "Върви, 
народе обгазени", "Столичната община предупреждава: Дишането е опасно за Вашето 
здраве", "София - европейска столица на смога" и "Смогът покрива всичко, освен лошата 
политика". 

От "Спаси София" алармират, че проблемът със замърсяването на въздуха вече е достигнал 
критични нива, а спешните мерки, които трябва да бъдат взети отдавна са закъснели. 
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София е най-мръсната столица в Европейския съюз, a според статистиката на Министерството 
на здравеопазването, само в столицата жертвите вследствие на замърсения въздух са над 700 
всяка година. 

Проблемът отново стана актуален, след като през почивните дни измервателните станции на 
територията на Столичната община отчетоха превишаване на нормите над 8 пъти. Измерените 
стойности на фини прахови частици бяха над 400μg/m3, при норма от 50μg/m3 в събота и 
неделя. 

"Пореден ден, поредна седмица и пореден месец, в който въздухът, който дишаме е опасен, 
но очевидно никой от тези, от които се очаква реакция, не се впечатлява", казват от "Спаси 
София". 

Неправителствената организация призова управляващите да спрат да игнорират проблема с 
мръсния въздух в София. 

От Mediapool 

 


