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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №3 
2017 

07/03 Защо кметът на Стокхолм пътува с колело до работа и 
носи дрехи втора употреба 

Кметът на Стокхолм Карин Вангорд кара електрически велосипед до работа всяка сутрин, освен 
когато вали обилно сняг. Освен това носи дрехи втора употреба - модна тенденция в Стокхолм, 
казва тя, и яде по-малко месо от обичайното. 

Всичко това е част от усилията ѝ да осъществи амбициозната цел на града си - прекратяване на 
използването на въглища, петрол и други изкопаеми горива до 2040 година. 

Ролята на лидера наистина е важна, когато искаш нещата да се случват, казва 41-годишната жена, 
която управлява шведската столица от 2014 г. Винаги може да намерите политици, които 
произнасят хубави речи, но когато става дума за действия, трябва да има някой, който да води, 
отбелязва тя. 

По света все повече градове са в първите редици на борбата срещу климатичните промени. Някои 
като Стокхолм са си поставили амбициозни цели за намаляване на емисиите вредни газове, а 
други работят по мерки за опазване на климата въпреки обратите в политиката на национално 
равнище, както е при управлението на президента Доналд Тръмп в САЩ. 

Все повече от градовете, начело в борбата с изменението на климата - Париж, Вашингтон, Сидни, 
Кейптаун - са ръководени от жени. 

За две години броят на жените, управляващи големи градове, които са в челните редици за 
запазване на климата, се е повишил от четири до 16 според мрежата C40 Cities, обединяваща над 
80 града, ангажирани в борбата срещу измененията на климата. Мрежата организира 
конференция за жените-лидери този месец в Ню Йорк. 

"Мъжете също са страхотни по теми като климатичните промени," казва Вангорд в телефонно 
интервю за Thomson Reuters Foundation. 

Повечето жени обаче гледат към бъдещето на децата си и наистина се стремят напред, казва 
кметът. Тя има дъщеря на 7 години и син на 3 години. 

По-малко коли, по-високи стандарти 

В Стокхолм мерките за ограничаване на изменението на климата се виждат почти навсякъде. 
Таксата за влизане с автомобил в центъра на града, въведена преди 10 години, намали трафика, а 
градът експериментира със затварянето на някои улици за автомобилно движение за известен 
период през лятото, оставяйки ги на разположение само на пешеходците. 
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Градът обяви миналия месец, че до 2022 г. ще затвори най-старата си топлоцентрала на въглища. 
"Това наистина е доста скоро за този тип бизнес", казва Вангорд. Плановете са централата да бъде 
заменена от друга, използваща биогаз от отпадъци на домакинствата. 

Стокхолм е на път да подпише договор с голяма компания, която ще построи завод там и ще 
продава на града отделяната при производството топлина. Тя може да бъде пусната по мрежа от 
тръби, за да осигурява отоплението на домакинства и компании като част от централизираното 
отопление на града. 

От Дневник 

 

08/03 Експерти на ООН: Употребата на пестициди няма нищо 
общо със справянето с глада 

Тезата, че пестицидите са от съществено значение, за да се изхрани бързо нарастващото 
население по света, е мит. Това подчертават експерти на ООН по храните и замърсяването в нов 
доклад, представен преда Съвета по правата на човека на ООН в сряда.  

Документът е силно критичен към глобалните корпорации, които произвеждат пестициди. 
Експертите ги обвиняват в "системно отричане на вредата", "агресивни, неетични маркетингови 
тактики" и тежко лобиране пред правителствата, които "спират реформите и парализират 
глобалните рестрикции за пестицидите". 

В доклада се констатира, че пестицидите имат "катастрофално въздействия върху околната среда, 
човешкото здраве и обществото като цяло", това включва около 200 000 смъртни случая на 
година заради остро отравяне. 

Авторите му заявяват, че е време да се инициира глобален преход към по-безопасни и по-
здравословни храни и селскостопанска продукция. 

Населението на света ще се увеличи от 7 милиарда с днешна дата до 9 милиарда през 2050 г. 
Производителите на пестициди твърдят, че продукцията им - пазар на стойност около 50 млрд. 
долара на година, който расте - е жизненоважна за защита на земеделските култури и за 
осигуряване на достатъчно храна. 

"Това е мит. Използване на повече пестициди няма нищо общо със справянето с глада. Според 
организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO) в момента светът е в състояние да изхрани 
9 милиарда души. Производството се увеличава, но проблемът са бедността, неравенството и 
разпределението на ресурса", казва Хилал Елвер, специален докладчик на ООН за правото на 
прехрана. 
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Елвер подчертава, че много от пестицидите се използват за култури, като например палмово 
масло и соя, от които гладните хора по света нямат нужда. "Корпорациите не се занимават с глада 
по света, те се занимават със земеделска дейност в големи мащаби." 

 От Дневник 

 

09/03 Индонезия ще заделя 1 млрд. долара годишно, за да се 
справи с пластмасата в океана 

Индонезия се ангажира да заделя до 1 млрд годишно, за да намали драстично количеството 
пластмаса и други отпадъци, замърсяващи водите й. Това стана ясно от изявлението на министъра 
по морските дела на Индонезия Лухут Бинсар Панджайтан по време на Световната среща на върха 
за океаните в Бали, цитиран от вестник "Гардиън". 

Панджайтан съобщи пред делегатите на конференцията, че Индонезия смята да намали морските 
отпадъци със 70% за осем години. Целта това да се случи до 2025 г. е много амбициозна, а сред 
населението на 17 000 острови на страната има силно неразбиране на проблемите, породени от 
пластмасови отпадъци. 

Министърът предлага развиване на индустрии, използващи биоразградими материали - като 
маниока и водорасли, за производство на пластмасови алтернативи. Национален данък върху 
найлоновите торбички, както и продължителна информационно-образователна кампания са 
други мерки, на които ще заложи Индонезия. 

Световната банка изчислява, че всеки един от 250 милиона жители на Индонезия е отговорен за 
между 0.8 и 1 кг пластмасови отпадъци годишно. Само в Китай изхвърлят повече отпадъци в 
океана от Индонезия, според доклад от 2015 г. в списание Science. 

В същото време вторият по големина замърсител на пластмаса в света има най-голямото морско 
биоразнообразие на глобално равнище. Индонезия се намира в сърцето на кораловия 
триъгълник. Богатите екосистеми в неговия коралов риф са от решаващо значение за рибарството, 
за осигуряване на прехраната за милиони и са все по-голяма привлекателна сила за туристите. 

Замърсяването с пластмаса е само една от заплахите за тези екосистемни услуги, но е достатъчно 
сериозен проблем. Скорошно проучване прогнозира, че до 2050 г. е възможно в световните 
океани да има повече пластмаса в сравнение с биомаса. Пластмасите са влезли в морската 
хранителна верига и стигат и до нашата храна. 

Ангажиментът на Индонезия е част от нова кампания на ООН за чисти морета, която цели да се 
справи с пластмасата в масовите продукти с определени стъпки: намаляване на пластмаси за 
еднократна употреба, например пазарски чанти и чаши за кафе, за да оказва натиск върху 
фирмите за ограничаване на пластмасови опаковки. 
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Девет страни вече са се присъединили към Индонезия в кампанията, включително и Уругвай, 
която ще наложи данък върху еднократна употреба пластмасови торбички и Коста Рика, която 
обещава по-добро управление и образование отпадъци. 

От Дневник 

 

10/03 Новият шеф на Агенцията за околната среда в САЩ 
отрече основната причина за климатичните промени 

Новият ръководител на Агенцията за защита на околната среда на САЩ от управлението на 
прездента Доналд Тръмп отхвърли публично основното научното разбиране за промените в 
климата като отрече, че емисиите въглероден диоксид са основната причина за глобалното 
затопляне. 

Пруит заяви в четвъртък, че той не вярва, че освобождаването на въглеродни емисии, задържащи 
топлината, са причина за покачването на глобалните температури. 

"Мисля, че да се измери с точност ефектът от човешката дейност върху климата е нещо много 
трудно. Съществува огромно несъгласие относно степента на това въздействие. Така че аз няма да 
се съглася, че това е първичен фактор за глобалното затопляне, което виждаме," заяви той пред 
телевизия Си Ен Би Си, цитиран от световни агенции. 

Изявлението на Пруит е в противоречие с преобладаващото научно мнение, но и с позицията на 
ръководената от него агенция, която посочва на своя уебсайт, че "въглеродният диоксид е 
основният парников газ, който допринася за климатичните промени напоследък". Човешки 
дейности като изгарянето на изкопаеми горива, "освобождават голямо количество въглероден 
диоксид, причинявайки увеличаване на концентрацията му в атмосферата". Този извод се 
подкрепя и от НАСА, която посочва, че CO2 е "най-важната причина за " промените в климата". 

Природозащитни организации и демократи изтъкнаха, че изявлението на Пруит доказва, че той е 
негоден за длъжността, която заема. 

Агенцията за защита на околната среда направи изявление, в което посочи, че Пруит вярва, че 
климатът се затопля, отчасти в резултат на човешка дейност. "Остават обаче много въпроси, които 
би трябвало да се обсъдят: колко се променя климатът, до каква степен има роля човешката 
дейност и какво да се прави при това положение", заяви агенцията. 

От Дневник 
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14/03 Евродепутатите гласуваха за повече рециклиране и по-
малко изхвърляне на храна 

До 70% трябва да се повиши делът на отпадъците за рециклиране в Европа през 2030 г. Това гласи 
одобреният във вторник проектозакон от европалрамента. Предстои парламентът да преговаря 
със Съвета на министрите. В момента този дял в Европа е 44%. 

Евродепутатите искат и делът на депонирането на боклука да се ограничи сериозно – до 5%. 
Мотивът им е негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва 
да спаднат наполовина, или с 50%. 

Данните за отпадъците в Европа 

Според статистиката за 2014 г. 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират 
спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% 
от отпадъците. 

"Днес парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова 
икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в 
унисон с първоначалното предложение на комисията от 2014 г.", заяви евродепутатът Симона 
Бонафе. 

Цели за опаковки и битови отпадъци 

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци – тези от домакинствата и малките 
предприятия, трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране – т.е. проверени, 
почистени или ремонтирани, залагат евродепутатите. Европейската комисия предлага 65%. 

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина 
евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели 
за 2025 г. 

Депониране 

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. 

Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5% въпреки удължаването на срока с 5 
години при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече 
от 65% от общинските отпадъци. 

Хранителни отпадъци 

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 млн. т, или 180 кг на човек годишно. 
Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 
2030 г. в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци. 
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Следващи стъпки 

Четирите доклада, приети във вторник, представляват позицията на парламента за преговорите 
със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция. 

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на 
общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират 
повече от три четвърти от битовите си отпадъци. 

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните 
десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от 
половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки. 

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, 
здравето на хората и икономиката, смятат депутатите. 

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на 
прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват 
определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите. 

Ключови думи към статията: рециклиране на отпадъци, депониране на отпадъци, отпадъци  

Нов Дневник 

 

16/03 В Ректората отпадъците ще се изхвърлят разделно 

Студентите и преподавателите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" вече ще 
изхвърлят отпадъците си разделно в сградата на Ректората, след като една от фирмите за 
разделно събиране "Екопак" дари на университета 50 метални кошчета за централната сграда. 
Новината беше съобщена на сайта на университета. 

Намеренията на висшето учебно заведение е да разшири тази практика във всичките си сгради и 
звена. Началото на сътрудничеството с университета е било преди няколко години с поставени в 
двора на Софийския университет контейнери, по-късно са дарени 200 картонени кошчета, 
разположени в учебните зали.В СУ започва и информационно-образователна кампания за 
разделно събиране на отпадъците. Откриха я заместник-ректорът на Софийския университет доц. 
д-р Юрий Кучев, директорът на Екопак Тодор Бургуджиев заедно с представители на 
университетския екоклуб Uneco, студенти и преподаватели. 

През 2016 г. във фоайето на първия етаж на южното крило в Софийския университет беше 
построена информационна стена "Отпадъкът и градът" с историята на отпадъците и еко 
практиките назад във вековете. Тя запознава студентите с интересни факти, като например, че 
през 1551 г. немският производител на хартия Андреас Бернхарт започва да предлага продукцията 
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си, опакована с хартия с неговото име и адрес, че терминът "екология" е въведен за първи път 
през 1869 г. и означава наука за отношенията "човек-природа". 

Юрий Кучев заяви, че с въвеждането на системата за разделно събиране, университетът е станал 
първия зелен университет в България. Зам.-ректорът увери, че заведението полага усилия да 
въведе системата във всички звена и сгради на територията на София и в цялата страна. 

Изпълнителният директор на "Екопак" разказа в презентация пред студенти как през 1991 г. в 
Германия се въвежда понятието "разширена отговорност на производителя" - бизнесът, който 
пуска на пазара опаковани стоки, отговаря за разделното събиране на тези стоки, които е 
произвел, и отпадъците, получени след употребата на съответните стоки, следва да се рециклират 
и да се оползотворят. Това е смисълът на създаването на организации за разделното събиране на 
отпадъчни опаковки. В България те са създадени през 2004 г. и на тях бизнесът възлага да събират 
опаковките, да ги оползотворяват и рециклират. Тези организации нямат право да разпределят 
печалби и дивиденти. 

Ключови думи към статията: разделно събиране на отпадъци, Софийски университет "Св. Климент 
Охридски", Екопак 

Нов Дневник 

 

21/03 Как употребени пелени могат да захранват 
електроцентрали 

Едни от най-трудните проблеми с отпадъците във Великобритания е на път да бъде разрешен 
след като една от големите английски компании за отпадъци намери начин да превръща 
нежеланите и неразградими пелени и тампони в сухи и горими отпадъци, които да стават за 
гориво за електроцентрали. За новата технология разказва британският вестник "Гардиън". 

Огромни количества от т.нар. "абсорбиращи хигиенни продукти" се произвеждат във 
Великобритания. Но отпадъците от тази индустрия са сериозен проблем, тъй като след 
еднократната им и кратка употреба, влагата в тях ги прави скъпи и трудни за изгаряне. 

Изхвърлянето на тези отпадъци на сметище е другата опция, но в този случай за разграждането им 
са нужни десетилетия. Големите и все по-тежки данъци за това, че този боклук отива на 
сметището, целят да се да сложи край на тази практиката. 

"Тези хигиенни продукти са много употребявани в ежедневието ни, но обезвреждането им винаги 
е било проблем," коментира Джъстин Тайдман, главен изпълнителен директор на групата PHS, 
която разработи нов, патентован процес. PHS събира този тип отпадъци от 90 000 свои клиенти в 
цяла Великобритания и Ирландия, в това число на много офиси, училища и домове за възрастни 
хора, и така събира общо около 45 000 тона санитарни (в т.ч. пелени и тампони) отпадъци 
годишно. 
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В новия процес, отпадъците първо ще бъдат преглеждани за нежелани други случайно попаднали 
отпадъци. След това материалът ще бъде нарязван и изцеждан като отпадната течност ще се 
изхвърля в канализация. Сухият материал ще остава опакован в бали, които могат да бъдат 
изгорени в електроцентрали. 

Процесът в момента се анализира от експерти от университета в Бирмингам, които ще докладват 
доколко екологично ефективен е новият процес в практиката, в сравнение с изхвърлянето на тези 
отпадъци на сметището или мокрото им изгаряне. 

Ключови думи към статията: памперс, отпадъци, Великобритания  

Нов Дневник 

 

21/03 Кампания срещу "пластмасовия смог" започват 
екоактивисти 

Кампания срещу замърсяването с пластмаси във водните басейни в страната започва в 
навечерието на Световния ден на водата (22 март). Организатори са екологичните организации 
"Грийнпийс" и "За Земята". Мотото на инициативата е "Морето не е за една ваканция". 

Кампанията се провежда за трета поредна година и е част от световна акция за намаляване на 
пластмасата в океаните, подета от международните организации "Грийнпийс","Приятели на 
Земята" и "Европейска мрежа за нулеви отпадъци". 

Основната цел на екоактивистите е да насочат общественото внимание към значимостта на 
питейната вода и защитата на водните ресурси. Това според тях може да доведе до по-отговорно 
отношение към отпадъците, което ще подобри състоянието на водните басейни и качеството на 
живот на хората. 

Проблемът "Пластмасов смог" 

Прекомерната употреба на еднократни пластмасови изделия в последните десетилетия е довела 
до повсеместно замърсяване на водоемите, моретата и океаните по цял свят с пластмаса - т.нар. 
пластмасов смог, подчертават активистите. И напомнят, че пластмасовите частици във водните 
басейни навлизат в хранителната верига на морските животни и заплашват не само тях, но и 
здравето на хората, които след това ги консумират. 

Почистването на замърсени плажове, речни дерета и язовири само временно намалява проблема. 
Трайно решение трябва да се търси в премахването на причините. 

Най-големите "виновници" за пластмасовото замърсяване са чаши и бутилки, както и торбички, 
вилици, чинийки, опаковки и други еднократни изделия, които трябва да избягваме в 
ежедневието си.  
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Кампанията "Морето не е за една ваканция" е подкрепена и от Европейската мрежа за нулеви 
отпадъци (Zero Waste Europe) - движение за цялостно намаляване на отпадъците, в което членува 
и българската екоорганизация "За Земята". 

Идеята за нулеви отпадъци доби голяма популярност, след като актьорът Джеръми Айрънс 
застана зад нея. Той обиколи света и засне документалния филм "Бунище Земя" (Trashed). 

"Бих искал хората да лобират пред своите политици за приемането на закони, които да намаляват 
отпадъците и да регулират производството на опаковки, особено пластмасовите, които съдържат 
скрити токсини, и най-вече тези опаковки, които се използват за пакетиране на храна и 
бутилирана вода", казва холивудската звезда в интервю за английския всекидневник "Гардиън". 

Ключови думи към статията: води, океан, пластмаса, Джеръми Айрънс  

Нов Дневник 

 

23/03 Как двама холандци правят кожа от плодове 

Какво се случва когато холандски студенти от специалност "Дизайн" в академията "Вилем де 
Кунинг" взимат присърце един от най-големите социални проблеми в Южна Холандия – 
изхвърлянето на храна в огромни количества, а решаването му става тяхна кауза и тема на 
дипломната им работа.  

Един от тях – Уго де Бун, си спомня началото. През прозорците на академията наблюдават 
редовно как завършват пазарните дни на площад "Бинероте" в Ротердам всеки вторник и събота. 
"Виждахме как в края на деня площадът се покрива с огромни купчини плодове и зеленчуци, 
изоставяни от търговците. Бяхме свидетели на един сериозен проблем, който всъщност е 
глобален. Породи се естествено и желанието ни да помогнем за разрешаването му на локално 
ниво. Разбира се, подходихме към него от дизайнерска гледна точка." 

Започват с проучване, както се прави за дипломна работа. Попадат на стряскащи статистики за 
количествата изхвърляна храна, за жертвите на кожената индустрия, за замърсяването от тази 
индустрия. Например: 45% от предназначените за крайния потребител плодове не стигат до тях и 
се изхвърлят. 

Ежедневно само на градския пазар в Ротердам продавачите оставят на място около 3 500 кг 
презряла продукция, както и плодовете и зеленчуци, които не се вписват в стандартите за 
правилна форма. Търговците трябва да плащат по 12 цента, за да се освободят от този отпадък, но 
много от тях го зарязват незаконно, за да си спестят средствата и времето за правилното им 
изхвърляне. "Можехме да им предложим друга алтернатива за ненужните плодове и зеленчуци." 

Така 20-годишните момчета решават, че има смисъл и разработват собствена технология за 
изработката на "плодова кожа" от изхвърляните в непосредствена близост плодове и зеленчуци.  
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Чанта от манго и лампа от праскови 

С днешна дата двама от групата студенти все още се занимават с плодовото си призвание. Сега Уго 
де Бун и Коен Меркерк са на 23 години, вече са дизайнерско дуо под името "Fruitleather 
Rotterdam", отдадени са на страстта си да дават нова форма и стойност на плодове с етикет 
"непотребни", подобряват технологията за изработка на "плодова кожа". А студиото им е част от 
платформата Blue City, общност на стартиращи бизнеси, стъпващи на принципите на кръговата 
икономика, в която отпадъкът на един бизнес е ресурс за друг. 

Коженият материал, който получават, е достатъчно качествен и здрав за изработката на чанти, 
дрехи, обувки, интериор, автомобилно обзавеждане и скоро поражда интереса на значими 
брандове в модата и автомобилната индустрия. Сред тях е и немска компания, която изработва 
седалките на автомобилни марки като BMW и Порше. 

Сред прототипите, които е сътворил досега екипът са ръчна чанта, изработена от манго, пазарска 
чанта от нектарини, и абажур, съставен от смачкани праскови. Вече имат и дизайнерски стол от 
кожа, която наподобява крокодилска. 

Бизнесът им тепърва ще се развива, но в същото време основна движеща сила си остава да 
спасяват "храната, която не е боклук", да предлагат алтернатива на "естествената кожа", която на 
практика отново е естествена, но не налага да се убиват над един милион животни годишно. 

Шест стъпки от плода до кожата 

В случая с Fruitleather Уго и Коен взимат ненужните остатъци от плодове от продавачите на пазара 
в Ротердам и използват основно манго, портокали, нектарини, банани, ябълки и ягоди - за 
производство на различни видове кожен материал, който в крайна сметка е естествен. 

Производственият процес пазят в тайна, но разкриват шестте основни стъпки в технологията си: 
събират хранителни отпадъци от щандовете на пазара в Ротердам, вадят семената от плода и 
после намачкват останалия плод. След това варят полученото пюре, за да премахнат всички 
бактерии от плода, което гарантира, че материалът няма да изгние. 

Следващият етап е да разстелят получената смес върху "специална повърхност," тя е от 
"решаващо значение в процеса на сушене." След като бъде изсушена, суровината служи за 
производство на плодова кожа. 

Получената кожа, според създателите й, не се различава като качество от животинската кожа, но е 
различна в зависимост от вида на продукта, от който се прави. "Всеки сантиметър е уникален. 
Това е материал с ясна структура и текстура, която се различава според плода, който се използва." 

Дизайнерите в момента разработват нови стъпки в процеса на производството, за да подобрят 
качеството на материала си, така че да е отговаря на нуждите за специфични продукти – мебели, 
дрехи, последно преговарят с марка обувки. Екипът тества здравината на материала, нивото на 
водоустойчивост и издръжливост.  
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Емблематичният им продукт засега остава оранжевата чанта. Уго държи да обясни, че фирмата не 
е за чанти от плодове. "Използвахме чантата, за да покажем какви продукти могат да се получават 
от нашия кожен материал," казва ни той. 

Дизайнерският кожен стол – моделът Wassily е съвместна работа с дизайнера Jordi Verbaan. С него 
се представят на холандския Design Week. Там прототипът им става сензация. 

Явно доста плодови неща тепърва предстоят, затова ще следим какво се случва около студиото на 
фейсбук страницата им, както ни посъветва екипът. 

Ключови думи към статията: текстилен бранш, отпадъци, плодове, храна, рециклиране, Ротердам, 
Холандия  

От Босилена Мелтева Дневник 

 

30/03 Здравното министерство ще следи качеството на 
питейните води за 10 млн. лв. 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 
лаборатории за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води.  

Договорът за безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020“ беше подписан днес между служебните министри на околната среда и водите Ирина 
Костова и на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, съобщиха от МОСВ.  

„За мен е удоволствие да положа подписа си под този проект, който е инвестиция в здравето на 
хората и е в синхрон с европейското и националното законодателство“, каза министър Костова. 
„Надяваме се да бъде реализиран в срок, управляващият орган е насреща за съдействие“, 
допълни министърът.  

Новата апаратура ще подобри работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, 
Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния 
център по радиобиология и радиационна защита в София.  

С изпълнението на проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на 
Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия 
капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално 
законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната 
вода.  

„Трудното започва оттук нататък, пожелавам успех и добра мобилизация“, допълни главният 
директор на ГД ОПОС Яна Георгиева.  
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Министър Семерджиев благодари за добре свършената работа и даде висока оценка за ползите 
от проекта.  

„Изкушавам се като човек от здравната сфера да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и 
ядем и чистотата на водата, контролът върху нея и спазването на стандартите е гаранция, че 
децата ни ще живеят в чиста среда. Това е предпоставка за доброто им физическо развитие“, 
подчерта д-р Илко Семерджиев.  
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