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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №5 
2017 

03/05 Нено Димов: убеден климатичен скептик в 
Министерството на околната среда и водите 

Глобалното затопляне е манипулация, огромен бизнес със страха. 
Топенето на ледовете на Северния полюс няма да повиши морското равнище дори с 
милиметър. 
Климатът се променя така или иначе. 
Не е сигурно, че промените в климата са свързани с човешката дейност. 
Устойчивото развитие е новият социализъм. 

Това са някои от тезите, които защитава публично новоназначеният министър на околната среда и 
водите Нено Димов. Изниква въпросът как убеденият климатичен скептик ще изпълнява 
европейските политики за околната среда за борба срещу климатичните промени и овладяване на 
риска от природни бедствия, както и политиките за устойчиво развитие, и срещу загубата на 
биоразнообразие. 

През 2012 г. Димов е автор на книгата "Околната среда - от енвиронментализма до свободата". 

Новият екоминистър в момента е председател на Института за дясна политика. 

Димов е бил в управленския екип на същото ведомство като заместник-министър в кабинета на 
Иван Костов, с министър на екологията Евдокия Манева. В началото на 2001 г. Евдокия Манева 
подписва положително становище по оценка за въздействие върху околната среда за ски зона 
Банско на фона на протести на природозащитни неправителствени организации. Договорът за 
концесията за ски зоната с "Юлен" е подписан от екоминистър Долорес Арсенова от НДСВ. 

Нено Димов е роден през 1964 г. в София. Магистър е по математика от СУ "Св. Климент 
Охридски" от 1991 г. Става доктор по физика на БАН през 1997 г. Бил е главен секретар на МОСВ 
(1997-1999), освен че е и зам.-министър на околната среда и водите по същото време (1997-
2001г.). Член е на управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (1997-2002г.), 
член на преговорния екип за членство на България в Европейския Съюз, народен представител 
(2005-2009). Димов напуска парламентарната група на ДСБ заедно с д-р Николай Михайлов и 
Антонела Понева през януари 2009 г.  

Нов Дневник, Босилена Мелтева 
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03/05 "Сингапур еърлайнс" пуска зелени полети 

С цел да намали емисиите от международния въздушен транспорт, авиокомпанията "Сингапур 
еърлайнс" (Singapore Airlines) пусна първия в света "зелен пакет" от полети, при които самолетите 
са задвижвани частично от трайно биогориво, произведено от готварско олио, предаде ДПА. 

Биогоривото се смесва с обикновеното самолетно гориво при поредицата от 12 полети през 
идните три месеца с "Еърбъс А 350-900" (Airbus A 350-900), който "Сингапур еърлайнс" определя 
като нейния "най-ефективен самолет", когато става дума за горивото. 

Всичките 12 полета с биогориво ще бъдат по линията Сингапур - Сан Франциско. 

Първият полет "Ес Кю 31" (SQ31) пристигна в Сингапур от Сан Франциско вчера вечерта с 206 
пътници на борда 17 часа след излитането. 

Според главния изпълнителен директор на "Сингапур еърлайнс" Го Чун Фон полетите, при които 
се използва биогориво, наред с ефективните самолети и оптимизираните летателни операции ще 
помогнат на компанията да изпълни ангажиментите си за намаляване на въглеродните емисии.  

Нов Дневник, Босилена Мелтева 

 

04/05 Балансът между опазването на природата и бизнеса е 
приоритет за новия екоминистър 

Баланс между опазването на природата, качеството на живота на хората и бизнеса. Това ще 
засили като посока в работата на Министерството на околната среда и водите новият министър 
Нено Димов, стана ясно от изявлението му пред журналисти за приоритетите в работата на 
ведомството, на което той застана начело официално днес. 

"Преди няколко дни Европейската комисия излезе с план точно в тази посока. Опазването на 
околната среда не е самоцел, а трябва да бъде гледано от гледна точка на това как се приема от 
хората, които живеят в отделните региони и от бизнеса. При всички положения трябва да имаме 
тази насоченост," мотивира се Димов. 

Запитан как ще действа по казуса с Пирин, той не отговори конкретно, но обясни отново, че ще се 
търси баланс. 

Чист въздух и вода 

"Чистотата на атмосферния въздух, особено в големите градове, както и чистотата на питейната 
вода ще са друг безспорен приоритет", каза още министърът. 
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Друг задача, с която ще се заемат в МОСВ, ще е превантивната дейност срещу бедствията, 
авариите и наводненията. "Макар да не са се случвали отдавна, трябва да се готвим за тях преди 
да са се случили, а не да действаме след това", мотивира се Димов. 

Подготовката за председателството също ще бъде акцент в работата със специално внимание. 

"Приоритетите в околната среда не могат да се различават в зависимост от политическата смяна, 
защото се работи с ресурс, който е важен за живота и здравето на хората", каза още новият 
министър на екологията.  

Нов Дневник 

 

05/05 България е сред отличниците в ЕС по намаляване на 
замърсяването на въздуха 

На фона на новините за рекордно мръсния въздух, който дишат софиянци, Евростат публикува 
изследване, поставящо България на първите места по намаляване на вредните емисии в ЕС. 
Според данните на базираното в Люксембург статистическо бюро емисиите въглероден диоксид 
(CO2), изхвърляни в атмосферата в рамките на ЕС, са намалели с 0,4% през миналата година. По-
строгите правила за топлоцентралите вече са факт Най-любопитното от изследването е, че най-
големите спадове при въглеродните емисии се отчитат в Малта и в България. Рицарският остров 
регистрира спад на изхвърления в атмосферата CO2 със 18,2%, а нашата страна е на второ място с 
намаление от 7 на сто. На противоположния полюс - сред страните с най-голям ръст на 
замърсяването с CO2, лидер е Финландия. В северната държава емисиите на вредния газ са се 
увеличили с 8,5%. Притеснителни са и данните за Кипър (7%), Словения (5,8%) и Дания (5,7%). 
Въглеродните емисии се смятат за основният фактор, влияещ върху глобалното затопляне, тъй 
като формират 80% от парниковите газове в ЕС, предаде OFFNews. Въпреки значителното 
намаление на емисиите на CO2, изхвърляни в атмосферата, страната ни остава сред лидерите в 
класацията по изхвърляни прахови частици. ЕС осъди България заради мръсния въздух в София, 
Пловдив, Перник и Варна. Страната ни е на четвърто място в света по смъртност заради замърсен 
въздух. Измерванията показват, че българите в цялата страна дишат въздух, който е вреден за 
здравето, а това има и значителни икономически последици. Ново уникално устройство мери 
чистотата на въздуха само чрез смартфон (ВИДЕО) Съдът в Люксембург е категоричен, че седем 
години - между 2007 г. и 2014 г. постоянно са превишавани както годишните, така и дневните 
допустими норми за концентрации на фини прахови частици.  

© Actualno.com, Редактор: Десислава Любомирова 
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09/05 Брюксел може да започне нова процедура за глоба 
заради отпадъците в България 

ъзможно е Европейската комисия да започне втора наказателна процедура, но за финансови 
санкции, срещу страната ни. Това ще се случи, ако не успеем да закрием всичките стари депа за 
отпадъци до края на годината, какъвто е крайният срок според първата наказателна процедура. 
Това се посочва в отчета на служебния екип на Министерството на околната среда и водите, 
публикуван на сайта на ведомството. 

Причината за този риск от съд и глоба е констатираното изоставяне към февруари 2017 г. на 
България по ангажимента й към Европейската комисия. Това става ясно от периодичния отчет на 
страната пред комисията за февруари, когато е била прекратена експлоатацията на 18 общински 
депа. 

В края на 2015 г., след Решението на Европейския съд, което не предвижда финансови санкции, но 
задължава България да предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушението, 
страната поема ангажимент да докладва на ЕК на всеки 6 месеца за напредъка по прекратяване 
на експлоатацията на депата съгласно представен график до края на 2017 г. 

При завеждането на исковата молба на ЕК през март 2014 г. България не беше прекратила 
експлоатацията на 113 стари общински депа за битови отпадъци. 

От Дневник 

 

11/05 Пункт ще приема опасни отпадъци в три столични 
квартала утре 

обилен пункт за събиране на опасни отпадъци безплатно ще отвори врати в столичните квартали 
"Красна поляна", "Илинден" и "Възраждане" този петък (12 май 2017 г.) от 8.30 до 14.30 часа. 

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 

– живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
- лакове и бояджийски материали; 
- домакински препарати и химикали; 
- мастила и замърсени опаковки; 
- фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност. 

Пунктът ще бъде разположен на ул. "Пиротска" и бул. "Константин Величков", до парк "Света 
Троица". 
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Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е резултат на съвместните усилия на 
Столична община и БалБок Инженеринг и се прилага на територията на София за шеста поредна 
година. 

Ключови думи към статията: 

 разделно събиране на отпадъци  

 опасни отпадъци  

 София  

 

От Дневник 

 

11/05 Екоактивисти помагат на детските градини да се откажат 
от пластмасовите чашки 

Над двеста хиляди деца пият вода от пластмасови чаши за еднократна употреба. Докато са 
в своята детска градина или яслата, които са около 2000 на брой. И това е масова практика в 
цялата страна. 
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Така за година от една детска градина на боклука се изхвърлят над два и половина тона 
плaстмаса или двеста хиляди пластмасови чаши, които струват над 5000 лв. А децата 
свикват с безотговорно към здравето и природата поведение. 

Тази равносметка са направили активисти от две екологични организации, които виждат в това 
сериозен проблем и причина да обучават доброволци в детски градини как да се справят с 
огромното пластмасово замърсяване. Кампанията им в момента е насочена към яслите и най-
малките. 

Темата на обучението на "Грийнпийс" и "За Земята" е Бъдеще без пластмаса за еднократна 
употреба. Според еколозите, детските градини са първата и най-важна цел, за да се намали 
пластмасовата зависимост в цялото общество. 

Има бързи и достъпни начини проблемът с пластмасата да бъде избегнат. Именно тези стъпки и 
мерки доброволците споделят с администрацията на детските заведения и с родителите. 
Участниците в обучението научават за алтернативите на пластмасата и смисъла от избора им. 

Към инициативата има огромен интерес и затова организаторите продължават с нови дати и 
обучения. 

От Дневник 

 

12/05 "Светеща" пластмаса може да подобри рециклирането 

Учени от Великобритания разработиха нова технология за добавяне на луминисцентни маркери 
към пластмасови продукти, която може да подобри рециклирането на отпадъци. Преди това, 
обаче, индустрията би трябвало да се съгласи да я прилага. 

В момента се полагат усилия пластмасовите опаковки да се отделят от останалия боклук. Но по-
малко от 30% от пластмасата във Великобритания е рециклирана. 

"Технологиите за повторна преработка се интересуват от NIR (съкращение от "близо до 
инфрачервената светлина") маркери в пластмасата, за да я разделят според типа полимери", 
разказва Едуард Косиор, управляващ директор на компанията "Некстек". "Но еднин от 
недостатъците е, че тази технология не ни показва за какво са били използвани опаковките. Така 
не можем да направим разлика между бутилка за белина и за мляко." 

Изследователите от лондонския Brunel University в партньорство с "Некстек" твърдят, че тяхната 
технология може да промени това. 

"Нашата технология ще може да ви каже дали някоя от опаковките е била използвана за храни, 
така че отново да я реициклирате за тази категория. Големият ефект е, че за пръв път можем да 
затворим кръга на пакетирането", допълва Косиор. 
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Системата работи като се добавят фосфорни съединения, които реагират в различна светлина 
според типа на пластмасата или опаковките. 

"Когато пластмасовите бутилки се изпращат в завода за рециклиране, ако са "етикирани" по 
нашия начин, те пак ще минават по лентата, но ще има система, която лесно може да бъде 
пренастроена да разпознава бутилките, които ни интересуват - било за събиране, било за 
игнориране. Тогава на конвейрната лента се пуска струя въздух, която издухва бутилката в отделен 
кош", раказва д-р Джордж Фърн от Brunel University. 

Системата може да бъде пригодена и към сегашните машини за скоростно сепариране. Което 
означава, че въвеждането ѝ е евтино и може да я направи привлекателна за бизнеса. 

Професор Джак Силвър обяснява, че "не е задължително да говорим само за пластмаса - тя е 
приложима за всякакъв вид рециклиране: в автомобилната индустрия, електрониката или 
строителството". 

В първия тест в реална обстановка новата система успя да отдели до 98% от маркираната 
пластмаса като я насочваше със 100% точност към съответния кош. 

От Дневник 

 

15/05 Министър Димов подписва с кметовете на Асеновград, 
Враца и Пловдив договори по ОПОС 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес ще подпише първите три договора за 
безвъзмездно финансиране за актуализация на общинските програми за качество на атмосферния 
въздух. Общините, които ще получат финансиране са Асеновград, Пловдив и Враца, а общата 
стойност на проектите е 355 051 лв. 

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020“. 

Церемонията е от 14 часа  в зала „Министър“ на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ – 22. 

Бюджетът на процедура „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ е 3 млн. лв. Чрез реализиране на проектите 
по тази процедура се цели намаляване на замърсителите и прилагането на мерки за подобряване 
на качеството на въздуха. Предстои подписването на договори с още 8 общини. 

Автор: Свилена Гражданска  Вестник Строител 
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18/05 "Кроношпан" ще бъде спрян, ако не изпълни мерки 
срещу замърсяването на въздуха 

Дървопреработвателното предприятие "Кроношпан" в Бургас ще бъде спряно, ако до края на 
следващия месец не изпълни мерките срещу замърсяването на въздуха. Това обяви министърът 
на околната среда и водите Нено Димов след среща с ръководството на дружеството в морския 
град, цитиран от пресцентъра на МОСВ. 

Сигнали за замърсяването на въздуха с дървесни стърготини са подавани многократно от жители 
на Бургас и най-вече от квартал "Славейков". 

"Българските и европейските норми трябва да се спазват. Неприемливо е в България да не се 
съобразяват с изискванията, в Австрия никога не би било допустимо такова отношение", заяви 
министърът и изтъкна, че борбата със замърсяването на въздуха с цел опазването на здравето на 
гражданите е негов приоритет. 

Изпълнителният директор на "Кроношпан" Асен Ников представи мерки за прекратяване на 
замърсяването на въздуха с дървесни стърготини до 30 юни 2017 г. Предвижда се доизграждане 
на зелен пояс около предприятието, покриване на транспортните ленти, проектиране на 
затворени площи за съхранение на стърготините, миене на улиците в района против запрашаване, 
доизграждане на оросителната система и закупуване на собствена специализирана машина за 
почистване. До 15 октомври 2017 г. трябва да бъдат изградени две площадки за съхранение на 
стърготините. 

Директорът на РИОСВ – Бургас, Тонка Атанасова допълни, че досега са налагани многократно 
огромни санкции на "Кроношпан", но въпреки това предприятието не е взело мерки. 

Ключови думи към статията: 

 замърсяване на въздуха  

 Кроношпан  

 Бургас  

Нов Дневник 

 

22/05 В София затягат контрола за вредните емисии на 
автомобилите 

Предстоят засилени проверки в столицата на вредните емисии от автомобилите. За това се 
договориха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Ангел Попов, заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, изпълнителният 
директор на ИА „Автомобилна администрация“ Красимир Калайджиев и началникът на отдел 
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„Пътна полиция“ към Столична дирекция на вътрешните работи комисар Тенчо Тенев, съобщиха 
от МТИТС. По време на срещата бяха набелязани мерки за подобряване на контрола на 
автомобилите в София за наличие на завишени норми на вредни емисии и шум. 
 
Комисар Тенчо Тенев заяви, че всеки месец в столицата се регистрират около 14 000 автомобила. 
Първоначалният контрол за техническа изправност на автомобилите се извършва в пункта за 
регистрация в София, където е необходимо да бъде подменена съществуващата техника, която 
вече е морално остаряла и неефективна, допълни още той. Съвместните проверки ще се 
извършват и на пътя от екипи на Автомобилна администрация и Пътна полиция. В момента двете 
институции разполагат с малък брой димомери, газанализатори и шумомери, поради което е 
необходимо да бъде търсено финансиране за закупуването на допълнителни устройства, каза 
заместник-министър Ангел Попов. По думите му ще бъде затегнат контролът и над пунктовете за 
технически прегледи. Работи се усилено по въвеждането на централизирана система за контрол, 
обработка и съхранение на данните от техническите прегледи, което ще намали влиянието на 
субективния фактор при измерванията в пунктовете, допълни той. 
 
© Actualno.com Редактор: Десислава Любомирова 
 

 

23/05 Как управата в Свиленград убеди хората да изхвърлят 
разделно 

Преди три години в столичния квартал "Горубляне" започва проект за разделно събиране на 
отпадъци по модела "от врата до врата". Всяко желеащо да се включи домакинство от района 
получава безвъзмездно собствена жълта кофа за метал и пластмаса в дома си, а от фирмата за 
оползотворяване на отпадъка Екопак се наемат безплатно да ги събират два пъти в месеца. 
Реализацията и ефектът от проекта обаче е "тотална катастрофа" (по думите на предствител на 
организацията Екопак). 

Преди една година местната власт в Свиленград иска да въведе разделно събиране "от врата до 
врата". Най-трудното нещо, с което се сблъсква при реализирането на проекта си е да убедят 
организацията за събиране на отпадъци, с която общината има сключен договор да ги подкрепи и 
да им съдейства. А тя е отново Екопак и причината за резервите е горчивият опит от столичния 
квартал "Горубляне". 

Все пак местната управа в Свиленград успява да убеди фирмата и стартира пилотно със 100 
домакинства в къщи на няколко съседни улици. Практиката им се оказва изключително успешна, а 
до 2018 г. амбициите на общината е да покрие всички едноетажни и ниски кооперации в града. 

А тайната, която в първия случай води до пълен провал, а във втория – до обнадеждаващ успех, 
разбираме, се крие във волята и ангажираността на местната власт, която трябва да положи 
постоянни усилия, за да информира гражданите защо се прави и да контролира целия процес. В 
случая със Свиленград това е част от по-голямата цел на общината да се справи с боклука на града, 
а управата му знае точно защо има смисъл да го прави. 
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В Свиленград вече са извървели доста стъпки към намаляване на боклука за депото, усетили са 
ефекта реално и ще се опитат да станат първата община в България, влязла в европейската мрежа 
на общини с Нулеви отпадъци. "Дневник" разговаря със заместник-кмета Мария Костадинова за 
мотивите и опита от разделно събиране директно от домовете на хората – нещо доказало ефекта 
си, но все в други държави. 

По-малко разход за отпадъци 

Ръководството в община Свиленград е едно и също вече четвърти по ред мандат – начело с 
независимия кмет Георги Манолов, и добре познават процеса за разделно събиране на отпадъци, 
рециклиране и ополозотворянето им. Решават да преминат към разделно събиране директно от 
домовете, основно за да намалят битовия отпадък и така да съкратят разходи. "Регионалното 
депо, където извозваме отпадъците е на 40 км разстояние от града, до град Харманли. "Това ни 
коства много разходи за транспорт, плащаме депониране на тон отпадък. Затова търсехме 
вариант как да намалим количеството отпадък," обяснява Мария Костадинова. 

Единият начин да се случи това е да намалят зелената маса отпадък, т.нар.биоотпадък, който е в 
съществени количества в малко населено място, където хората гледат зеленчуци, плодове, трева. 
Затова скоро общината и общинското предприятие ще въведат нови кафеви кофи за биотпадък, 
които ще се извозват до компостираща инсталация, за нея вече имат одобрено финансиране. 

Удобството като движеща сила 

Другата причина да стигнат до модела "от врата до врата" е фактът, че цветните контейнери в 
града са доста отдалечени от жилищните сгради и домакинствата. С времето гражданите започват 
да изхвърлят в тях общ отпадък и много зелена маса. Така кофите се пълнят основно с битов 
отпадък и се обезсмислят. От общината преценяват, че ако взимат разделения отпадък от самите 
домакинства, това ще е по-комфортно за ползвателите, но и ще повиши контрола и ще има ефект 
за намаляване на отпадъците като цяло. 

Така хората в 100 домакинство започват да отделят хартията и пластмаса в една жълтата кофа, а в 
зелената – общите битовите отпадъци. За стъклото общината решава да запази контейнерите в 
определените точки по кварталите за разделно събиране из града. Стъклото се събира по-рядко, 
по-малко се изхвърля. 

Моделът жъне успех и защото е много удобен за гражданите, разделното събиране се случва в 
къщи, не се налага да се ходи до някъде. Хората осъзнават, че именно от тях зависи да го 
направят. 

Има определен ден по график на събиране по домовете, за който предварително се известяват 
хората. Тогава кофите се извеждат пред домовете, за да може фирмата да го вземе и извози. 

Само няколко месеца са нужни, за да се види осезаем резултат. "Видяхме, че по този начин 
кофите наистина сеа пълнят за две седмици и то само с хартия и пластмаса." 
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Засилен контрол 

А обяснението Костадинова открива отчасти в манталитета на хората, но и в силния контрол и 
отговорност на общината: "Живеем в малък град и хората се познават, за тях има значение да го 
правят както трябва. Има и елемент на престиж. Но и местната власт не остави нещата до 
раздаване на кофи, а заложи на много засилен контрол. Още преди да бъде събиран отпадъкът от 
домовете, общинските инспектори обикалят и проверяват какво има в кофите и дали се разделя 
правилно." 

Разясняване защо и как 

Важна роля изиграва и силна информационно-разяснителна кампания защо се прави и как да се 
случва – и чрез регионалните медии, и от самите хора, които си споделят за удобството и ефекта. 
Инспекторите на общината обикалят по домовете, от врата на врата да разясняват на всеки защо 
го правят и как да става. 

Резултатът се вижда, когато сравняват колко се изхвърля разделно само от тези 100 домакинства с 
новата система с количеството от предходен месец, когато са практикували старата система за 
изхвърляне. " 

Разликата беше голяма, а изхвърлените разделно отпадъци бяха абсолютно чисти, което е от 
голямо значение за фирмата, това означава за тях повече рециклиран материал. Когато е смесен, 
се налага наново да го сепарират, а това освен допълнителен труд, са и разходи." 

В пилотния си проект община Свиленград е предложила за пет години системата "от врата до 
врата" да покрие постепенно всички домакинства в къщи в целия град. След пилотния успех обаче 
самата фирма се обръща към общината с идея да увеличат домакинствата на 1000 като добавят 
към вече практикуващите още 900. И това ще се случи след сега, юни месец. 

В момента системата е покрила 1/3 от жителите – общо в града има към 3 500 еднофамилни 
жилища До година тя ще обхване всички еднофамилни жилища. За блоковете това няма как да 
стане и там са на системата с контейнерите. 

Финансовият стимул 

Общината настоява за тези семейства да има и финансови стимули. "Хората, които полагат тези 
усилия е редно да бъдат облекчени финансово като вид стимул, да бъдат облекчени и да плащат 
по-малко такса за битови отпадъци. Логично е когато генерираш по-малко отпадък, да плащаш по-
малко, но това зависи вече от промяна в закона," посочва Мария Костадинова. 

Законът в момента не забранява на една община сама да инициира промяна в изчислението на 
такса битови отпадъци. "Притесняваме, че ако не приемат закона, така че той да задължи масово 
всички общини да таксуват на база количество отпадък, трябва да прецизираме много добре 
всички текстове, за да не стигнем до другата крайност, а именно да тръгнат дела срещу местната 
власт, например граждани да се жалват, че общината не е спазила закона." 
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Бизнесът с такса на количество 

Въпреки това, от февруари голяма част от фирмите в Свиленград вече плащат такса на генерирано 
количество – с въвеждането на плащане на количество малка кофа, голяма кофа или контейнер, 
което според Костадинова е "по-справедливо определяне на такса смет" 

Специална комисия преценява коя фирма какви отпадъци изхвърля и дали декларираното 
количество отговаря на реалното. Този начин на процедиране е в интерес и на двете страни. 

"Това е начинът да е по-справедливо," убедена е зам.кметът на граничния град. Според нея е 
редно да се направи всичко възможно да се стимулират хората да разделя ти да се рециклира. 
Свиленград вечи има изградена площадка за строителни отпадъци, за електроника, за хартия. 
Така по-малко ще отива като общ отпадък на депото на Харманли, ще плащаме по-малко 
отчисления, които никак не са дребна сума. И това непрекъснато се обяснява на хората. 

Бавенето на приемането на ново изчисление за такса битови отпадъци, според Костадинова е 
чисто политически ход. Тя често споделя добрите практики и опит на града си по конференции и 
дискусии, но повечето градоначалници сами не желаят да се захващат, поне не в техния мандат. 

Нов Дневник, Босилена Мелтева 

 

23/05 Такса смет да зависи от количеството отпадъци, поискаха 
от стопанската камара 

Възможностите за прилагане на нов подход при определянето на такса смет според количеството 
на изхвърлените отпадъци обсъдиха на среща днес министърът на околната среда и водите Нено 
Димов и председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, съобщиха от 
пресцентъра на министерството. В момента такса смет, която се плаща на общините, се налага 
съобразно големината и данъчната оценка на имотите. 

България е единствената страна в Европа, в която таксата за битови отпадъци се определя спрямо 
стойността на активите, посочи Божидар Данев. Според него това не допринася за намаляване на 
отпадъците в страната и налага разширение на инвестициите за депа. По думите му в сега 
действащата система липсва икономическата полза и тя не стимулира рециклирането. 

Председателят на БСК посочи, че въпросът е обсъждан с Министерството на финансите и вече има 
разработен проект на промени в Закона за местните данъци и такси, с който се въвежда нова 
методология за определяне на таксата спрямо количествата изхвърлени отпадъци. 

Според Данев това ще доведе до намаляване на замърсяването и ще стимулира потребителите да 
изхвърлят разделно. От работодателската организация настояха също за въвеждане на принципа 
за разходно ориентирани такси за услугите по третиране на отпадъците. 
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Министър Нено Димов отбеляза, че министерството подкрепя принципа на определяне на таксите 
на основата на количество генерирани отпадъци и на извършените разходи, но промяната трябва 
да бъде осъществена при намиране на баланс между интересите на бизнеса, на гражданите и на 
общините. "Може би трябва да има решение, включващо конкретни срокове – първо за бизнеса, а 
след това и за гражданите", коментира той. По думите му този въпрос ще бъде приоритетен за 
Министерството на околната среда и водите. 

Нов Дневник 

 

25/05 Нова глоба за "Монтюпе" заради обгазяването на Русе 

Френският производител на авточасти "Монтюпе" ще трябва да плати нова глоба - този път в 
размер на 300 000 лева, за замърсяване на въздуха в Русе. Това става ясно от съобщение на 
Министерството на околната среда и водите. "Неорганизираното изпускане в атмосферния въздух 
на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес е установено през ноември 2016 
г. Нарушението е констатирано след извънредна контролна проверка по подадени в инспекцията 
сигнали за миризма на бакелит. При оглед на площадката на предприятието е установено, че има 
отворени два люкa на комбинираните димни и вентилационни клапи. При обход на покрива на 
Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са отворени. Те не са организиран източник 
съгласно условията в Комплексното разрешително и не би следвало да се използват.  

Наказателното постановление е връчено на оператора миналата седмица, съобщиха от 
екоминистерството. При определяне на размера на административното наказание са взети 
предвид високата степен на обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния 
въздух и здравето на хората. Производствената дейност на дружеството е свързана с 
използването на смоли, втвърдители и амин, които могат да бъдат причина за поява на емисии 
интензивно миришещи вещества. Към настоящия момент е в сила принудителната мярка, 
наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108-те вентилационни отвора на Хале № 3.  

Вследствие на предприетите административно-наказателни и принудителни мерки от страна на 
РИОСВ- Русе дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС 
за модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за 
заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията", съобщават от ведомството. 

Това е поредна санкция за френската компания, която оперира в България. През септември 2016 г. 
тя бе глобена с половин милион лева отново заради обгазяване на Русе. 
През 2014 г. пък заводът бе глобен с 20 000 лв. заради монтирани без знанието на екоинспекцията 
вентилатори за производството. През годините са били налагани и санкции за други нарушения. 

© Actualno.com Редактор: Деница Райкова 
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26/05 Работна група, с участието на три министерства, ще 
разработва мерки срещу замърсяването на въздуха 

Работна група, в която влизат представители на министерствата на околната среда и водите, 
вътрешните работи и транспорта, ще очертаят общи мерки срещу замърсяването на въздуха с 
фини прахови частици, съобщи пресцентърът на еко министерството. Това стана ясно от срещата 
на министъра на околната среда и водите Нено Димов със зам.-министрите на вътрешните работи 
Стефан Балабанов и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов. 

Целта е да бъде изработена цялостна концепция за намаляване на фините прахови частици в 
страната. "Искам да набележим общи мерки, за да се постигне ефект на територията на цяла 
България, а не само в отделни общини", заяви министър Димов. 

Зам.-министрите на вътрешните работи и на транспорта са посочили, че е необходимо 
контролните органи да бъдат снабдени с газоанализатори и мобилни станции, за да измерват 
въздуха по места, особено в райони с повишен трафик на автомобили. Ще бъдат засилени и 
проверките за техническата изправност и безопасност на превозните средства. 

Нов Дневник 

 

29/05 Неправителствени организации и адвокати ще съдят 
Столичната община за мръсния въздух 

 Няколко неправителствени организации и адвокати заведоха колективен иск срещу 
бездействието на Столичната община по отношение на високите нива на замърсяване на въздуха 
в София. В писмо до медиите те съобщават, че съдят общината "от името на всички живеещи, 
работещи и учещи в столицата". 

Колективният иск е подписан от "Спаси София", "За Земята - Достъп до правосъдие", Асоциация 
"Диабет тип 2" и Център за независим живот. Адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и 
Иван Велов също се включиха в кампанията. 

Организациите, обединени под името "Група за чист въздух", твърдят, че в периода 2015-2017 г. 
въпреки сериозните нива на замърсяване с фини прахови частици от общината не предприемат 
никакви мерки, за да предпазят населението на града. Според тях София е била управлявана в 
продължение на две години без приета стратегия за справяне с проблема. 

Вносителите на иска напомнят, че последната приета стратегия е изтекла през 2014 г., а 
гласуваната преди седмица Програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 г. все още 
не е публична. От "Група за чист въздух" подчертават, че имат съмнения в нейната 
законосъобразност и ефективност. Те цитират изчисления на Европейската комисия, според които 
българската икономика е ощетена с 3 млрд. евро годишно от непреките разходи за здраве, 
произтичащи от замърсяването на въздуха. 
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Организациите очакват от Софийския градски съд да установи дали и колко Столичната община е 
навредила с бездействието си на жителите на София в периода 2015-2017 г., както и да я задължи 
да предприеме незабавни компенсиращи мерки. 

"Ако успешно осъдим общината по този иск, това ще даде право на всички потърпевши от 
мръсния въздух на свой ред да завеждат дела на база подобно решение", заявяват от "Група за 
чист въздух". 

Вносителите на иска настояват да се оповестява адекватна и навременна информация за 
предстоящи и настоящи замърсявания, както и да се ограничава движението на автомобили в 
периодите на замърсяване. Според тях трябва да се дава приоритет на градския транспорт и да се 
намалят пътуванията с лични автомобили. Освен това трябвало да се прекратят плановете за 
изгаряне на отпадъци в столичната топлофикация. 

В края на миналата седмица от екоминистерството обявиха, че създават работна група, в която 
влизат представители на министерствата на околната среда и водите, вътрешните работи и 
транспорта. Целта ѝ ще бъде да очертае общи мерки срещу замърсяването на въздуха с фини 
прахови частици 

Нов Дневник 

 

30/05 Какво се случва с употребяваните хотелски сапуни 

На всеки му се е случвало да скъса опаковката на хотелския сапун, да го ползва два-три пъти и да 
напусне хотела. Какво се случва с остатъците обаче? 

В общия случай се изхвърлят, но базираната в САЩ компания Clean the World измисли как да ги 
вкара в повторна употреба. 

Компанията претопява употребяваните сапуни и ги реже на нови цели парчета, опакова ги и ги 
предава на хуманитарни организации като Червения кръст. Така природата не се замърсява с 
излишни отпадъци, не се похабяват ресурси, а хора в нужда получават качествен хигиенен 
продукт. Същият е подходът към употребяваните шампоани и балсами, но подходът е строг - 
трябва в опаковката да са останали поне три четвърти от продукта, пише "Travel&Leisure". 

Интересното в този модел е, че не рециклиращата компания изкупува сапунените отпадъци, а 
хотелите й плащат, за да ги изземва. Цената е 1 паунд на стая на месец, информира британският 
"Телеграф". И изглежда всички печелят, защото дружеството освен централата в Орландо вече 
има филиали в Монреал, Хонконг, Индия и Лас Вегас. Дружеството има над 300 постоянни 
доставчика, между които хотели от веригите "Интерконтинентал" и "Хилтън". 

Само през 2016 г. компанията е произвела 400 хил. хигиенни комплекта и 7 млн. сапуна, 
предоставени на пострадалите от урагана "Матю" жители на Хаити и Бахамите. 
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"Фокснюз" допълва, че собственикът Shawn Seipler е стигнал до идеята за този бизнес спонтанно, 
след като попитал на рецепцията на хотела каква е съдбата на неизразходваното сапунче и 
получил отговор "Изхвърляме го". Започнал работа в собствения си гараж и с помощта на 
семейството. Началото е поставено през 2009 г., а пет години по-късно компанията стъпва и на 
азиатския пазар.  

Нов Дневник 

 

31/05 Повече компостиране е ключово за намаляване на 
отпадъците в България 

 Значително нарастване на дела на компостираните биоотпадъци трябва да е един от основните 
приоритети при третирането на отпадъците в България. Това мнение изрази заместник-
министърът на околната среда и водите Николай Кънчев на втория семинар от конкурса 
"Екообщина" - "Устойчиво управление на битовите отпадъци - от събирането до икономическото и 
енергийното им оползотворяване" във Френския институт. 

Според него усилията при управление на отпадъците трябва да бъдат насочвани много повече 
към рециклируеми суровини, повторна употреба и възможности на алтернативно влагане на 
отпадъците в модерни технологични решения за материално и енергийно оползотворяване. 

До 2025 г. Франция с 50% по-малко боклук 

Във Франция 73% от общия отпадък вече се оползотворява чрез рециклиране и енергийно 
оползотворяване. Това съобщи заместник-ръководителят на отдел "Събираемост и 
оползотворяване на отпадъците" във френската Агенция по околна среда и овладяване на 
енергията Рафаел Гуастави, който сподели с представители на българските общини френския 
опит. 

Франция си е поставила за цел до 2025 г. да намали наполовина (или с 50% ) количествата 
депонирани отпадъци. Това обяснява и приоритетите във френската нормативна база: овладяване 
на количествата образувани отпадъци, както и върху намаляване с 10 % на битовите отпадъци до 
2020 г. 

Другите цели на национално ниво са рециклиране на 65% от неопасните отпадъци на домакинства 
и предприятия през 2025 г., оползотворяване на 70% от отпадъците от строителство и ремонтни 
дейности до 2020 г. 

Без найлонови торби във френски магазин 

До 2022 г. всички пластмаси във Франция трябва да се събират разделно. Държавата подкрепя 
финансово бизнеса за рециклиране на пластмаса с 15 млн. евро. 
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През януари 2016 г. в страната беше въведена пълна забрана на найлоновите торбички в 
супермаркетите, напомни Гуастави. За "Дневник" той уточни, че в момента в магазините не се 
предлагат пликчета за еднократна употреба, а като алтернатива клиентите могат да си закупят 
плик за многократна употреба, хартиена или платнена торба. 

Производителите вече предлагат биоразградима алтернатива на найлоновите торби. Забраната е 
била приета от гражданите по-скоро позитивно и без недоволство, а причината за това е била 
широка информационна кампания за гражданите и за бизнеса, които са успели да се подготвят за 
нея доста време преди въвеждането на законовата рестрикция. 

Франция води "битка с планираното излизане от употреба" на продуктите, като държавата 
стимулира производство с рециклируеми и по-дълготрайни материали. 

Въвеждането на практики от модела "нулвеи отпадъци" – като например събиране на отпадъци 
"от врата до врата" в Ил и Вилен (Бретон) е довел до бърз и съществен резултат в намаляването на 
количеството на нерециклируемия отпадък. 

Само за 3 години (от 2012 до 2015 г.) количеството е спаднало на 86 кг/год на жител – за 
сравнение то е било 212 кг/год през 2012 г. 

Как ще рецилираме в България  

До 2023 г. в България ще влязат в експлоатация технологии и техника за рециклиране на отпадъци 
с капацитет 105 000 тона годишно. Ще бъде осигурен и допълнителен капацитет за 
оползотворяване на битовите отпадъци от 180 000 тона на година. Това съобщи Жаклина 
Методиева - експерт в ГД "Оперативна програма околна среда". 

Добрият пример Търговище 

Зам.-кмет на Търговище Митко Панайотов представи добрите практики в устойчивото управление 
на битовите отпадъци в общината: събиране на отпадъците, оползотворяване на биоотпадъци и 
разяснителна кампания, насочена към гражданите. Търговище е един от победителите в 
миналогодишното издание на конкурса в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за 
град над 10 000 жители. 

Успешните практики в управлението на отпадъци в метрополия Лил представи Мишел Льопилие. 

Тя обединява 90 общини и над 1.2 млн. жители, които през 2016 г. са произвели над 660 000 тона 
битови отпадъци. 

За по-ефективното използване на отпадъците, метрополия Лил е разработила поредица от 
дейности: от въвеждане на пет вида контейнери за разделното им събиране до изграждане на 
инсталации за енергийно оползотворяване (350 000 тона/год.) и за оползотворяване на 
органичната фракция (108 000 тона/год.) и сепарирането. 

Нов Дневник 


