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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №6 
2017 

02/06 През юни мобилни пунктове ще приемат опасни 
отпадъци от седем столични района 

 

Мобилен събирателен пункт за приемане наопасни битови отпадъци за районите „Средец“ и 
„Сердика“ ще бъде разположен на ул. „Париж“ № 5 в понеделник /5 юни/ от 8.30 до 14.30 часа, 
съобщават от Столична община. 

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) 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 
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На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда и действията на всеки един от нас за 
нейното опазване имат значение и допринасят за една по-чиста планета. 

Придвижда се тридневната кампания от 22 до 24 юни. 

Тогава мобилни пунктове ще бъдат разположени на: 

бул. „Цар Борис III“ № 136 В, пред районна администрация „Овча купел“, 

бул. „Арсеналски“ № 97 (23 юни) и 

бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“ (24 юни) 

Радио София Новини 

 

14/06 Нено Димов призова кметове да вземат мерки за чистота 
на въздуха през лятото 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов изпрати писмо до 28-те кметове на общини с 
влошено качество на атмосферния въздух, с което ги призовава за стриктно изпълнение на 
предвидените в общинските програми мерки за намаляване на нивата на фините прахови 
частици. 

Мерките, за които настоява екоминистърът, са приложими през летния сезон: редовно измиване 
на основните пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, 
озеленяване на свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол 
на строителните дейности, се отбелязва в прессъобщение от Министерството на околната среда и 
водите. 

Според решението от съда на Европейския съюз в Люксембург България не е спазила нормите за 
фини прахови частици (ФПЧ10) във всички зони на страната. Независимо че предварителните 
данни от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух за 2016 г. показват 
положителни тенденции за намаляване както на броя превишения, така и на стойностите на 
средногодишната концентрация, съответствие с нормите по показател ФПЧ10 е постигнато само в 
отделни общини. 

Решението на съда от 5 април може да доведе до налагането на финансови санкции на България. 

Нов Дневник 
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14/06 Благоевград и Перник получиха безвъзмездно над 190 
хил. лв. за чистотата на въздуха 

Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв. по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" 
за подобряване на чистотата на въздуха. Договорите за безвъзмездна финансова помощ бяха 
подписани днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кмета на 
Благоевград Зорница Кралева-Тончева и кмета на Перник Вяра Церовска, съобщиха от 
пресцентъра на екоминистерството. 

Двете общини ще трябва да разработят програми за намаляване на замърсителите и постигане на 
утвърдените норми за фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и други вредни 
вещества. 

По-рано днес екоминистърът призова 28-те кметове на общини с влошено качество на 
атмосферния въздух за стриктно изпълнение на предвидените в общинските програми мерки за 
намаляване на нивата на фините прахови частици. 

Безвъзмездната финансова помощ за Благоевград, където са отчетени превишения на фините 
прахови частици (ФПЧ10) и полиароматните въглеводороди, е 98 140 лв. В момента общината 
изпълнява програма за подобряване на качеството на въздуха, която ще бъде актуализирана и ще 
обхване периода 2019 - 2023 г. 

Договорът с Перник е на стойност 93 694 лв. Общината ще трябва да вземе мерки срещу някои от 
най-опасните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2.5, полиароматни въглеводороди и серен диоксид. 

До момента за подобряване на качеството на атмосферния въздух са сключени 10 договора за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините Пловдив, Асеновград, Враца, 
Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, Благоевград и Перник. Общият размер на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1 288 349 лв. 

Нов Дневник 

 

15/06 Две организации призоваха екоминистъра да забрани 
пластмасата за еднократна употреба 

За строги мерки срещу замърсяването с пластмаса на Черно море настояват с писмо и петиция до 
министъра на околната среда и водите Нено Димов екологичните организации "За Земята" и 
"Грийнпийс" - България. Едно от основните им предложения е Димов да забрани пластмасата за 
еднократна употреба. 

Екологичните организации призовават министъра да насочи усилията си към премахване на 
източниците на пластмасовото замърсяване в Черно море – найлонови торбички, пластмасови 
бутилки и опаковки за храна за еднократна употреба. 
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Екоорганизациите се обръщат към всички, които искат Черно море да е чисто, да поискат от 
ресорния министър да забрани пластмасата за еднократна употреба, като подпишат и споделят 
петицията им. 

"Голяма част от пластмасата за еднократна употреба попада именно в морето. А със започването 
на туристическия сезон очакваме нарастване на тези отпадъци. Главните виновници за 
замърсяването на морето са пластмасовите опаковки от чипс и вафли, пластмасовите бутилки и 
техните капачки, както и найлоновите торбички", обясни експертът "Нулеви отпадъци" Евгения 
Ташева от "За Земята". 

Ташева напомня успешния пример на други европейски държави и техните мерки с доказана 
ефективност - например забраната на полиетиленовите торбички за пазаруване в Италия или 
депозита върху бутилките за напитки, широко използван в скандинавските страни. 

"Дневник" изпрати запитване до Министерството на околната среда и водите как ще коментира 
предложенията на природозащитниците и какви стъпки за ограничаване на пластмасата в Черно 
море смята да предприеме за този летен сезон и в дългосрочен план. 

Да сметнеш пластмасовия си "отпечатък" 

Еколозите напомнят още, че всеки човек може да помогне за решаването на проблема, като 
избере да не ползва пластмаса в ежедневието си. 

Двете организации предлагат и специален пластмасов калкулатор, с който за няколко минути 
всеки може да пресметне "пластмасовия си отпечатък". 

За по-строги европейски закони срещу отпадъците 

През следващите месеци европейските преговори за по-амбициозно законодателство за 
намаляване на отпадъците навлизат в решаваща фаза, която ще определи бъдещите политики в 
сферата до 2030 г., напомнят природозащитниците. 

България не подкрепя предлаганите по-високи цели за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъци и опаковки. Това според еколозите е заявка за продължаване на неефективното 
управление на отпадъците в страната и за натрупване на още пластмасови отпадъци в морето. 

Нов Дневник 
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20/06 Опасни отпадъци ще събират безплатно в пет столични 
квартала 

Тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се 
проведе от 22-24 юни тази седмица, информират организаторите от BalBok. 

Кампанията ще обхване пет столични района – "Овча купел", "Лозенец", "Триадица", "Слатина" и 
"Подуяне". 

Мобилният събирателен пункт ще бъде отворен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 
– в район "Овча купел" на 22.06.2017 г. (четвъртък) – бул. "Цар Борис III" № 136 Б, пред районна 
администрация "Овча купел". 
– в Райони "Лозенец" и "Триадица" на 23.06.2017 г. (петък) – бул. "Арсеналски" № 97, на паркинга 
до светофара на кръстовището с ул. "Богатица". 
- в райони "Слатина" и "Подуяне" на 24.06.2017 г. (събота) – бул. "Шипченски проход" № 67, пред 
районна администрация "Слатина". 

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) 

Действащата система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да 
предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали. 0700 11 750 е 
универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на 
Столична община и БалБок Инженеринг, се прилага успешно на територията на общината за шеста 
поредна година. 

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок 
(www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg) и Столичен инспекторат, както и на страницата 
на БалБок във "Фейсбук". 
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Нов Дневник 
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20/06 Брюксел е на път да ограничи употребата на химикала 
бисфенол А 

Употребата на химикала бисфенолът А (BPA) вероятно скоро ще бъде ограничена след като преди 
броени дни Европейският съюз реши, че химикалът представлява заплаха за човешкото здраве 
заради влиянието, което оказва върху хормоните. 

Бисфенол А се съдържа в много пластмасови продукти като бутилки за вода, компактдискове, DVD 
и чайници. 

Европейската агенция за химикалите (Echa) гласува единодушно, че бисфенолът А (BPA) е 
"разрушава ендокринната система", което го свързва с редица здравословни последици свързани 
с хормоните, включително рак, затруднения в ученето и диабет. Химикалът вече е идентифициран 
и заради токсичността му, която влияе на човешката възпроизводителна система. 

В края на миналата седмица комитетът на държавите-членки в ЕС подкрепи френското 
предложение за определяне на бисфенол А като "вещество, пораждащо сериозно безпокойство" 
заради това, че разрушава ендокринната система и с това причинява сериозни последици за 
човешкото здраве. С това решение химикалът ще влезе в списък с опасни вещества до края на 
юни. 

От природозащитната група ClientEarth, която води близо 20-годишната кампания срещу BPA 
коментират, цитирани от "Гардиън", че решението е "историческо" и призова за бързо действие от 
страна на властите. 

Фирмите вероятно ще бъдат правно задължени с ограничение на тези вещества след 
публикуването на актуализирания списък до края на месеца. От неправителствения сектор обаче 
се опасяват, че бизнесът с пластмасови продукти ще осуети тези "спешни мерки". 

BPA е един от най-продаваните химикали в света. През 2006 г. са произведени 3.8 млн. тона, една 
трета от които се продават в Европа. Първоначално химикалът е разработен като синтетична 
имитация на женския полов хормон естроген. Предлага се на пазара като индустриален химикал и 
през 1957 г. С него започва пластмасова революция, след като е полимеризирана с фосген, за да 
произведе това, което днес е известно като поликарбонат. 

Над 90% от населението на света има BPA в урината си, показват епидемиологични проучвания. 
Според доклад на Германската федералната агенция по околна среда следи в урината на 591 са 
открити от 599 изследвани деца. 

През последните години питесненията сред здравните специалисти се увеличават заради 
нарастващ набор от проучвания, свързващи химикалът с повишен риск от рак, клетъчни тумори, 
спонтанни аборти и вродени дефекти. 

Нов Дневник 
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20/06 Екоорганизация и граждани атакуват в съда програмата 
срещу мръсния въздух в София 

Една екологична организация и няколко граждани обжалват програмата срещу мръсния въздух в 
София с мотива, че тя няма да постигне нужния положителен ефект. Това е втората подобна 
гражданска жалба в съда по проблема със смога в столицата в рамките на по-малко от месец. 

В понеделник (19 юни) "За Земята-Достъп до правосъдие" заедно с трима граждани на София са 
внесли жалба в Административен съд — София, срещу приетата на 18 май Програма за 
управление качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 - 2020 г. 

Според жалбоподателите дългоочакваната програма, която трябваше да влезе в сила още преди 
две години, няма да доведе до необходимото по-добро качество на въздуха в столицата. Лошото 
качество на въздуха се свързва с множество здравословни проблеми, включително рак и 
сърдечни заболявания. 

"От изключителна важност е отговорните институции да предприемат мерки, които дават реални 
резултати в най-кратък срок, както изисква европейското законодателство", подчертават от "За 
Земята". 

Освен забавянето, което не е компенсирано с предложения за наваксване, значителен пропуск 
според тях е, че програмата не включва анализ и мерки срещу фините прахови частици с размер 
2.5 микрона, които са по-същественият фактор, влияещ върху човешкото здраве, за разлика от 
тези с размер 10. 

Ивайло Хлебаров, съветник към екологичната организация, посочва, че Столичната община даде 
30 дни за коментари по предложената програма, но въпреки това тя не представи и коментира 
публично получените предложения от заинтересовани граждани и организации. "Версията, която 
беше гласувана, не беше обществено достъпна и отново не адресира адекватно двата източника 
на замърсяване — отоплението с въглища и дърва и автомобилния транспорт", твърди той. 

"Чистият въздух е едно от основните човешки права. С участието си в тази жалба аз изразявам 
гражданската си позиция и несъгласие с начина, по който Столична община решава проблема със 
замърсения въздух в столицата", посочва Меглена Антонова, един от жалбоподателите. 

За последните 13 години това е третата програма за качество на въздуха на Столичната община. В 
края на май група НПО и адвокати под името "Група за чист въздух" излязоха с колективен иск 
срещу бездействието на Столичната община по замърсяване на въздуха в София. Те 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. 

"Дневник" изпрати запитване до общината с молба за коментар за съдебните обжалвания срещу 
програмата й. 

Нов Дневник 
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21/06 България иска отсрочка на европейската цел за 
драстично намаление на отпадъците  

ЕК иска до 2030 г. да се депонира до 10% от боклука 

Европейската комисия предлага свеждането на депонираните отпадъци до 10% до 2030 г. 
Европарламентът поиска по-строги мерки и намаляване на депонирането до 5% за същия период.  

На днешното заседание на Съвета на министрите на околната среда на ЕС в Люксембург 
екоминистърът Нено Димов поиска дерогация (отлагане) за България по отношение на тези цели, 
съобщи Министерството на околната среда и водите. 

Според него на България е необходимо повече време, за да отговори на изискванията. Дерогация 
може да бъде постигната за период до 2040 г. 

До 2023 г. в България се предвижда да влязат в експлоатация съоръжения за рециклиране на 
отпадъци с капацитет 105 хил. тона годишно. 

Допълнително ще бъде осигурен и капацитет за оползотворяване на битовите отпадъци от 180 
хил. тона на година. 

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Десислава Попова, Investor.bg 

 

21/06 Екоминистърът поиска отсрочка от Европейския съюз за 
депонирането на отпадъците 

Екоминистърът Нено Димов поиска отлагане на разпоредбата за депонирането на отпадъците за 
България. Това стана по време на заседанието на Съвета на министрите на околната среда на 
Европейския съюз в Люксембург, съобщиха от министерството. 

Според него на България е необходимо повече време, за да отговори на заложените изисквания. 
По думите му разпоредбите са от ключово значение за осигуряването на плавен преход към 
рециклиращо общество. Към момента обаче страната ни не може да се справи с изискванията. 

Европейската комисия предлага свеждането на депонирането на отпадъците до 10% до 2030 г. 
Европарламентът пък поиска по-строги мерки и намаляване на депонирането до 5% за същия 
период. Очакванията са този процес да бъде приключен до 2040 г. 

България си е поставила за цел до 2023 г. да влязат в експлоатация технологии и техника за 
рециклиране на отпадъци с капацитет 105 000 тона годишно. Допълнително ще бъде осигурен и 
капацитет за оползотворяване на битовите отпадъци от 180 000 тона на година. 

Нов Дневник 
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23/06 Приключва лятната кампания в София за събиране на 
опасни отпадъци 

 

24 юни е последният ден от провеждащата се три дневна лятна кампания на Столична община за 
разделно събиране на опасно отпадъци от домакинствата. Във всеки един от дните мобилен 
събирателен пункт се разполага на различни места в града в районите „Овча купел“, „Лозенец“ и 
„Триадица“, „Слатина“ и „Подуяне“. В момента действащата система еединствения възможен 
законен начин гражданите на София да предадат съхраняваните в домовете си отровни химикали, 
препарати и опаковки. 

Защо е важно да не изхвърляме опасните отпадъци в околната среда и какво се случва с тях когато 
бъдат предадени в събирателните пунктове, можете да чуете в разговора на Божидар Янев с 
Ралица Ангелова, представител на фирмата третираща вредния боклук. 

БНР Радио София, Божидар Янев 

 

28/06 Административният съд в София гледа делото за горене 
на отпадъци в ТЕЦ "София" 

Четвъртото заседание по делото за екологичната оценка на инсталацията за изгарянето на 
отпадъци в ТЕЦ София ще се проведе днес следобед в Административен съд София град. 
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Делото беше образувано по жалби на граждани и неправителствени организции. На предишното 
заседание съдът постанови съдебно-техническа експертиза с въпроси дали правилно е отразен 
здравословният ефект за цялата засегната общественост, дали правилно е определено 
минимално допустимото отстояние на инасталацията за горене от жилищни сгради. 

Въпреки уверенията на Столична община, че изгарянето на балирани отпадъци (т.нар. RDF) в 
центъра на София е напълно безопасно, в доклада по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) липсва оценка на въздействието върху здравния статус на живущите не само в 
най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град. Оценява 
единствено рискът за работещите на площадката на ТЕЦ-София. 

"Това е повод за сериозни притеснения, тъй като поради липсата на работеща система за 
разделно събиране в столицата, може постъпващите за изгаряне RDF отпадъци да съдържат 
повишени нива на опасни замърсители, които при изгаряне се преобразуват в многократно по-
токсични вещества," предупреждават от "За Земята". 

Решението за подробен устройствен план на инсталацията бе прието през 2016 г. също е 
обжалвано. 

Нов Дневник 

 

28/06 Управляващите отлагат с година проекта за горене на 
отпадъци в ТЕЦ - София 

Управляващите отложиха с повече от година реализирането на проекта за инсталация за изгаряне 
на отпадъци в ТЕЦ - София, който беше обжалван в съда заради опасения на граждани и 
неправителствени организации, че с нея запрашаването в столицата ще се влоши сериозно.  

Отлагането във времето на инсталацията стана в сряда (28 юни), когато правителството одобри 
промяна в сроковете за изпълнението на два големи проекта по оперативна програма "Околна 
среда 2014 - 2020 г.". Това са интегрираният проект за воден цикъл на Враца и проектирането и 
изграждането на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с 
оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на 
битовите отпадъци на Столичната община. 

За инсталацията за изгаряне датата на подаване на проектното предложение към Европейската 
комисия ще бъде през второто тримесечие на следващата година (април - юни 2018 г.), вместо 
това да стане по първоначален план – през първото тримесечие на 2017 г.  

Друго изменение е свързано с началото на изпълнението на проекта – от третото тримесечие на 
2017 г. на четвъртото тримесечие на 2018 г.  
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Приключването на проекта е предвидено за четвърто тримесечие на 2023 г. вместо четвърто 
тримесечие на 2021 г. 

В проекта за водния цикъл на Враца, който се изпълнява като втора фаза от проект, започнат през 
програмния период 2007 - 2013 г. на ОПОС, е предвидено проектното предложение към 
Европейската комисия да се подаде през второто тримесечие на 2017 г. вместо през третото 
тримесечие на 2016 г., а начало на изпълнението на проекта да се пренесе от трето на четвърто 
тримесечие на 2016 г., когато е сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 

Нов Дневник 

 


