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06/02 Въздухът в България продължава да буди сериозно 
безпокойство, установиха от ЕС 

"Качеството на въздуха в България продължава да буди сериозно безпокойство." Това 
отбелязва Европейската комисия в доклада за страната за изпълнението на политиките за 
опазването на природата в държавите от Европейския съюз. Днес комисията представи 
публично докладите за всички страни членки. 

Измерванията показват, че българите в цялата страна дишат въздух, който се определя като 
вреден за здравето и това има значителни икономически последици за производителността на 
труда и за системата на здравеопазването, отбелязват от ЕС. 

В документа се припомня, че България е с най-високите концентрации на фини прахови 
частици в градска среда измежду всичките 28 държави на ЕС. Това прави България държавата 
в ЕС с най-висок дял на външни разходи, свързани със замърсяването на въздуха, което води 
до загуба на над два милиона работни дни и над 11 000 случая на преждевременна смърт 
годишно. 

Опазването на човешкото здраве чрез прилагане на ефективни решения за намаляване 
замърсяването на въздуха е посочено сред основните предизвикателства, пред които е 
изправена държавата ни. 

"Макар че българското законодателство правилно отразява екологичните изисквания, 
договорени в ЕС, прилагането им все още остава предизвикателство, се посочва в документа. В 
документа се посочва, че страната е постигнала значителни подобрения на екологичните 
показатели от присъединяването си към съюза през 2007 г. 

Строителство в защитени зони като заплаха 

Строителството в зоните от мрежата "Натура 2000", слабото прилагане на политиката за 
опазване на природата и биологичното разнообразие, слабата администрация, както и липсата 
на съответните планове за управление и цели за защита на местата от мрежата са сред 
главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България според Европейската 
комисия. 

Градските отпадъчни води 

Първите планове за управление на речните басейни показват значителни пропуски, които са 
видни от много слабата обработка на градските отпадъчни води.  

Показателите за питейната вода в България достигат високи равнища на съответствие. Над 90 
на сто от водите за къпане са с добро и отлично качество. 
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Основните предизвикателства, пред които е изправена България по прилагането на политиката 
и законодателството на ЕС за околната среда, са осигуряването на по-добро опазване на 
човешкото здраве чрез прилагане на ефективни решения за намаляване на замърсяването на 
въздуха.  

Осигуряване на инвестициите, необходими за извършването на подходящо събиране и 
пречистване на градските отпадъчни води, е друга важна стъпка, която трябва да направим 
според ЕС. Както и ефективно прилагане на природозащитното законодателство, пише в 
доклада. 
С относително скромни усилия България би могла да се справи по-добре с проблеми, за които 
вече съществува солидна основа от знания и добри практики, посочва ЕК.  

Препоръки 

Комисията препоръчва нашата страна да изпълни приетия план за управление на отпадъците и 
програмата за предотвратяване образуването на отпадъци, включително мерките за закриване 
и възстановяване на всички депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията, и 
прилагането на принципа "плащаш, колкото изхвърляш".  

Препоръчва се прилагането на истинска защита на обектите по "Натура 2000". 

Отпадъци 

България е дадена за пример с добрия си план за управление на отпадъците. Отчита се, че 
нашата страна отговаря почти изцяло на изискванията за качеството на питейната вода. 

От друга страна, България няма всеобхватна програма за политика за кръгова икономика. 
Въпреки нарастващото търсене на екологично чисти изделия и услуги заинтересованите 
страни все още се въздържат да инвестират в тези области.  

България следва да наблегне на изпълнението на задължението си за разделно събиране на 
отпадъци, за да се повиши преработката на сметта, като се даде предимство на разделното 
събиране на биологичните отпадъци. 

Спад на рибния запас в Черно море 

Българското Черноморие е застрашено от наземните източници на замърсяване – органични 
вещества от река Дунав. Рибният запас в Черно море намаля значително през последните три 
десетилетия, като разнообразието на рибата за търговски улов от около 26 вида е спаднало до 
само шест вида. 

Обявяване на защитените зони 

България трябва да завърши процеса на определяне на специалните защитени зони от 
мрежата "Натура 2000", да въведе природозащитни цели и мерки, да осигури достатъчно 
възможности за запазване или възстановяване на видовете и местообитанията, препоръчва 
ЕК. 
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Реките 

За реките се отчита, че само 47.2 на сто от естествените повърхностни водни обекти у нас са с 
добро или много добро екологично състояние, а 34 на сто от силно променените или 
изкуствените водни обекти имат добър или много добър екологичен потенциал. 
Според ЕК причината е в пропуски в системата за наблюдение, оценка на вредните 
въздействия и методологиите за класификация на състоянието на водните обекти. 

Правилно прилагане на екологични данъци 
Високото енергийно потребление на икономиката предполага по-висок от средния дял на 
приходите за екологично данъчно облагане чрез енергийното данъчно облагане. 

Въпреки това българската екологична насоченост на данъчната система остава под въпрос, тъй 
като делът на приходите от данъци за замърсяване е под средния дял за ЕС. 

Правилното прилагане на съществуващите екологични данъци въз основа на принципа 
"замърсителят плаща", включително и за замърсяването на въздуха, депонирането на 
отпадъци и енергийните източници, може да помогне за промяната на поведението на 
данъкоплатците и да допринесе за постигането на екологичните цели, заявява ЕК. 

Нестабилните политики и липсата на доверие в основни обществени институции като 
съдебната система представляват значителни пречки пред инвестициите в българската 
икономика. Корупцията остава сериозен проблем и отговорът на националните власти на този 
проблем продължава да се възпрепятства от слабите и разпокъсани институции, пише още в 
доклада. 

От Mediapool 

 

06/02 Вертикални градини пречистват въздуха 

Напоследък все повече се говори за замърсяването на въздуха, затова е прекрасно, че тези 
вертикални градини в Нанкин, Китай ще произвеждат 60 килограма кислород всеки ден, 
защото те буквално ще ви вземат дъха, когато ги видите. 

Те са кръстени Кулите Нанкин и когато бъдат завършени през 2018 ще бъдат първите 
вертикални градини в Азия. Проектирани от италианския архитект Стефано Боери, всяка кула 
ще се издига на 199 метра и 107 метра съответно, като те ще бъдат дом на повече от 1000 
дървета и около 2500 храсти от 23 различни местни видове.  

В по-високата кула ще има офиси, музей, училище за зелена архитектура и клуб на покрива, 
докато малката ще има басейн на покрива и хотел с 247 стаи. 

Балконите ще предлагат невероятни гледки към красивите вертикални гори, които ще осигурят 
по-чист въздух в района. 

Това не са първите вертикални гради на Стефано. Той вече има в Милано и подобни сгради 
планира да построи в Швейцария.       © Actualno.com 
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10/02 Започват проверки за нерегламентирани сметища по 
речните корита 

Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед да започнат 
проверки за наличието на нерегламентирани сметища по реките, съобщи пресцентърът на 
екоминистерството. 

Проверките ще бъдат извършени от регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). 
Те ще преминат на два етапа, като се очаква да приключат до април. 

Първият етап ще бъде превантивен – до 17 февруари директорите на РИОСВ ще дадат 
предписания на всички кметове на общини в страната да предприемат мерки за недопускане 
на замърсяване на реките и земите около тях. При втория етап ще се извършат проверки на 
място, които да установят дали дадените предписания се изпълняват. 

Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за замърсяването с битови 
отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа и пътните съоръжения, посочват още 
от екоминистерството. В тази връзка се очаква от кметовете, областните пътни управления и 
регионалните структури на Националната компания "Железопътна инфраструктура" да 
предприемат мерки за тяхното отстраняване. 

От Дневник 

 

12/02 Фандъкова: До дни започва обсъждането на доклада за 
безплатен градски транспорт при замърсен въздух 

В момента се подготвя докладът за безплатен градски транспорт, когато в София има замърсен 
въздух. Тези дни ще го внесем за обсъждане в Столичния общински съвет и очаквам да се 
гласува скоро, като вярвам, че няма човек, който ще е против идеята. Това заяви пред БНТ 
кметът на София Йорданка Фандъкова. 

Тя каза още, че в доклада ще бъдат заложени още няколко мерки, които да се предприемат в 
подобни дни. По думите ѝ този проблем е приоритетен за нея и екипа ѝ и точно заради това 
общината е започнала да подменя автопарка на градския транспорт и да настоява за строежа 
на повече енергийно ефективни сгради. 

"След затварянето на металургичния комбинат "Кремиковци" въздухът в София започна да 
става по-чист. Дните с повишена норма на прахови частици са все по-малко в последните 
години, но проблемът все още е голям", добави Фандъкова. 

Столичният кмет припомни, че Пътна полиция започва масови проверки на дизеловите 
автомобили дали използват катализатори като мярка срещу мръсния въздух. Освен това от 
общината ще искат да се създадат стандарти за въглища и дърва за отопление, така че да се 
намалят количествата пепел и други вредни емисии. Социалните помощи за отопление също 
трябвало да бъдат проверявани за подобен стандарт. 
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Фандъкова заяви, че от "Топлофикация-София" работят денонощно по отстраняването на 
проблема, който остави няколко квартала в столицата без парно и топла вода. По думите ѝ 
ремонтните дейности при пробива на "Цариградско шосе" вече са приключили и пълненето на 
системата вече е започнало. Това обаче било бавен процес и не се нае да прогнозира кога ще 
бъде възобновено напълно топлоподаването. 

"Тази нощ направих изненадваща проверка, за да съм сигурна, че се работи денонощно по 
отстраняването на проблема. Ръководството на "Топлофикация" не дава постоянна 
информация, което дразни хората. Именно заради това ги задължих да дават ежедневни 
брифинги", добави Фандъкова, като уточни, че предстои да се установят причините за 
аварията, която била най-голямата от 20 години насам.  

Тя каза още, че през март започват големите ремонтни дейности по пътищата в София, но само 
ако времето позволява. 

От Дневник 

 

13/02 Изпълнителната агенция по околна среда има нов 
директор 

Изпълнителната агенция по околна среда има нов директор от началото на февруари.  

Досегашният заместник изпълнителен директор Теодор Панев е оглавил агенцията от 3 
февруари. Назначението е станало със заповед на министъра на околната среда и водите, 
съобщават на сайта си от ИАОС. 

Причината е, че бившият шеф Ваня Григорова се е пенсионирала, обясниха за "Дневник" от 
агенцията. 

ИАОС е администрация към екоминистерството с ръководни, координиращи и 
информационни функции по контрола и опазването на околната среда в страната. Агенцията е 
Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя 
събира, обработва и публикува данните за нивата замърсяване на въздуха.   

От Дневник 


