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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №7 
2017 

04/07 Незаконно отклоняване на отпадни води пред хотел на 
Каваците е установила проверка 

Незаконно отклонение на отпадни води към тръба на дъждовната канализация при шахта пред 
хотел "Свети Никола" е констатирала проверка на Регионалната инспекция по околната среда и 
водите в Бургас в понеделник в местността Каваците. 

Не е ясно кой е нарушителят, извършил това незаконно отклонение, каза за "Дневник" директорът 
на екоинспекцията инж. Тонка Атанасова. Тя обясни, че незаконният изкоп е направен преди 
летния сезон, а когато извършителят не е хванат на място, не може да се докаже кой е той. 

Преди ден Министерството на туризма съобщи, че се прави проверка, след като посетители на 
хотела са се оплакали, че хотелът е свързал отпадните си води към тръба на дъждовната 
канализация, след което биологични отпадъци са се изсипали на плажа. 

Отклоняването на отпадните води е предизвикало препълване и блокиране на канала на помпена 
станция "Созопол". В такива случаи водата от пречиствателната станция се връща в канала за 
дъждовни води и отпадните води замърсяват морето, обясни още Атанасова. 

От РИОСВ са уведомили ВИК и община Созопол още в понеделник и са спрели отклонението. 

Нов Дневник 

 

14/07 Къде да изхвърляме опасните отпадъци   

В разгара на летните ремонти припомняме на всички столичани, че трябва да изхвърлят кутиите от 
боите и разредителите, които са използвали на специално определените за това места. 

От началото на годината в мобилните пунктове за събиране на опасни отпадъци са предадени над 
2400 килограма. 

За 5-те години от старта на системата, с която Столичната община е организирала събирането на 
този вид отпадък са събрани 16 хиляди килограма опасни отпадъци. 

Още по темата – чуйте от Ана Попова. 
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БНР Радио София Новини, Ана Попова 

 

15/07 Кораб ще опита да направи околосветско пътешествие 
без вредни емисии 

Околосветско пътешествие с кораб, при което няма да бъдат отделени вредни емисии, започна 
днес от Париж, предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА. Обиколката на земята ще продължи 
шест години. 

Корабът "Енерджи обзървър" (Energy Observer) се снабдява с енергия от слънчеви панели, вятърни 
турбини и система от водородни горивни клетки. Плавателният съд струва 5 милиона евро и е 
дълъг 30.5 метра. 

Корабът ще разчита на слънцето и вятъра през деня, а през нощта на водородни горивни клетки. 
Корабът произвежда собствен водород чрез електролиза на морска вода. 

 Нов Дневник 
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16/07 Министърът на екологията на Франция призова да се 
направи график за намаляване на зависимостта от АЕЦ 

Франция трябва да изготви график, по който да изпълни намеренията си да съкрати до 50 на сто 
дела на добиваната електроенергия от ядрени електроцентрали в срок до 2025 г, заяви френският 
министър на екологичния и солидарен преход Никола Юло в интервю, публикувано днес в 
регионалния всекидневник "Уест Франс", предаде "Ройтерс". 

Приет през 2015 г. закон изисква страната в срок от осем години за сведе до 50 процента 
генерираната от ядрени реактори електроенергия. Понастоящем този дял е 75 на сто. Освен това 
законът предвижда във Франция да бъдат въведени повече мощности за производство на ток от 
възобновяеми източници - вятърни и соларни. 

В понеделник Юло каза в радиоинтервю, че ако Франция трябва да постигне поставените цели в 
енергетиката, ще трябва да закрие до 17 от своите 58 ядрени реактора, управлявани от 
държавната компания "Електрисите дьо Франс". 

Нов Дневник 

 

18/07 "Монтюпе" да инвестира в екология препоръча 
ресорният министър 

Един от най-големите замърсители на въздуха в Русе – предприятието "Монтюпе", ще трябва да 
отговори на екологичните изисквания и да инвестира в екология. Това е заявил министърът на 
околната среда и водите Нено Димов на среща с кмета на града Пламен Стоилов. Замърсяването 
на въздуха като един от най-големите екологични проблеми в Русе е била темата на срещата, 
съобщават от пресцентъра на министерството. 

По думите на кмета дружеството "Монтюпе" прави годишен оборот около 100 млн. евро, а в 
предприятието работят около 100 души. "При тези обороти той ще трябва да инвестира и в 
екология", са коментирали и министърът, и кметът, цитирани от екоминистерството.  

Пламен Стоилов е запознал министъра с обособяването на четири индустриални зони в Русе. По 
думите му градът си възвръща славата на индустриален център и се развива бурно след Пловдив с 
навлизането на инвеститори.  

Нов Дневник 
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18/07 Международен съд постанови Русия да плати 5.4 млн. 
евро за задържан кораб на "Грийнпийс" 

Международен съд постанови Русия да плати на Холандия компенсация от 5.4 милиона евро за 
причинени щети и разходи в резултат на незаконното задържане на кораб на организацията 
"Грийнпийс" през 2013 г., предаде "Асошиейтед прес". Корабът "Арктик сънрайз", плаващ под 
холандски флаг, беше задържан от руските власти през септември 2013 г. при протест срещу 
крайбрежна петролна платформа, припомня БТА. 

Тогава бяха арестувани 30 активисти на екоорганизацията, които прекараха месеци в ареста и бяха 
освободени малко преди олимпийските игри в Сочи. Днешното решение бе взето от заседаващия 
във Виена арбитражен съд, създаден съгласно Конвенцията на ООН по морско право. 

Преди две години съдът се произнесе, определяйки задържането на кораба като нарушение на 
конвенцията. Юристът на "Грийнпийс интернешънъл" Яспер Теулингс заяви, че решението на съда 
подчертано подкрепя международното право и правото на мирен протест срещу петролните 
сондажи в Арктика. 

Нов Дневник 

 

18/07 Бавария ще се бори за по-чист въздух със стимули, а не 
със забрани 

Германската провинция Бавария прие днес пакет от мерки, чиято цел е да направи центровете на 
градовете по-чисти, без обаче да забранява движението на дизелови коли, предаде "Франс прес". 
Сред предложенията е безплатно привеждане на дизеловите коли към нормата Евро 5, но и 
финансови стимули за закупуването на по-нови дизелови коли, отговарящи на нормата Евро 6. 

Мерките включват също разработването на електрически автомобили и използване на 
велосипеди, както и разширяване на мрежата на обществения транспорт. Баварските 
автомобилостроителни компания "Ауди" и БМВ са се ангажирали да намалят значително 
емисиите на азотни окиси поне на половината от дизеловите си коли Евро 5, които са в движение, 
като създадат софтуер, оптимизиращ процеса на работа на двигателя. 

Нов Дневник 
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19/07 Екофондът отпуска 1.3 млн. лв. за покупката на още 
електромобили за чиновници 

Националният доверителен екофонд отпуска 1,3 млн. лв, съобщи пресцентъра на МОСВ, за 
покупка на електромобили за държавна и общинска администрация. Идеята е с това да се 
насърчи използването на електрическите коли. 

Регистрираните в България електромобили към момента са около 800, като през 2016 г. има ръст 
от 50%. Общо 32 точки за зареждане на коли на ток има в цялата страна – в София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Сандански и Благоевград. 

"Това е една от дейностите, които министерството и екофондът лансират за подобряване на 
средата за живеене в населените места", мотивира решението министърът на околната среда и 
водите Нено Димов. По думите му електромобилите имат принос за решаването на проблема с 
мръсния въздух, заради който сме в наказателна процедура, и за ангажиментите на страната 
срещу промените в климата. "И в двете посоки ектромобилите имат принос - помагат за 
намаляване на праховото замърсяване и парниковите газове. Друг ефект е ограничаването на 
шумовото замърсяване в големите градове." 

Поканата за покупка на електрически коли е насочена отново към общински и държавни 
институции, но значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове 
електромобили. 

Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за комунални, 
социални, контролни и транспортни дейности – почистване, поддържане на паркове, социален 
патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешноселищен обществен транспорт в малки 
населени места.  

Досега от администрациите са закупени електромобили на стойност 630 хил. лв. – сред тях са 
министерствата на екологията, на транспорта, на икономиката и общини.  

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната 
субсидия е фиксирана за всеки различен вид, независимо от цената, на която превозното средство 
се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in хибриди, а размерът на 
финансирането е фиксирана сума съответно от 20 000 лева за ЕПС и от 10 000 лева за електрически 
хибриди (plug-in). 

Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017 г. и се осъществява чрез попълване на 
формуляр и подаването му на хартиен носител в офиса на НДЕФ. Условията и редът могат да 
бъдат намерени на сайта на НДЕФ. 

 Нов Дневник 
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19/07 Националните мерки срещу мръсния въздух ще се 
определят наесен 

Първите данни от доклад на Световната банка за мръсния въздух в България се очакват през 
есента и тогава ще се определят мерките, които трябва да се вземат на национално ниво. Това се 
разбра от думите на министъра на околната среда Нено Димов пред БиТиВи. 

Преди да започнем да взимаме конкретни мерки трябва да видим тази информация, защото 
прибързаните решения може да доведат до грешни резултати, каза екоминистърът. 

Той обясни, че тогава ще се формулират националните мерки, които общините нямат възможност 
да вземат. 

По думите на Димов споменатите вече мерки като например рестрикциите срещу колите без 
катализатори няма да се прилагат внезапно, а ще се въвеждат поетапно. 

"Отведнъж няма смисъл да има решение. Трябва да има еволюционно решение", коментира 
министърът. 

Той посочи, че различните мерки ще бъдат с различен хоризонт на въвеждане и даде пример с 
това, че не може да се спре вносът на автомобили без катализатор докато не се купи техника, с 
която да се установява това при първоначалната регистрация на колите. 

Следваща стъпка в тази посока е да се провери как пунктовете за годишни технически прегледи си 
вършат работата, а след това да се наблюдават и сервизите, където се премахват катализатори. 

Все пак министърът посочи, че качеството на въздуха в България се подобрява, но не достига 
нормите, които трябва да се постигнат. Не е толкова драматична ситуацията и е подобна на 
останалите 16 държави от ЕС с подобна наказателна процедура за замърсения въздух, обяви 
Димов. 

Най-устойчивото решение според него, което се отнася до замърсяването от автомобилите, е да 
се убедят гражданите, че мерките срещу липсата на катализатори са в тяхна полза, но това е най-
дългосрочната мярка. Той напомни съпротивата преди 20 г., когато е въведено използването на 
безоловен бензин, но сега вече никой не помнел това. 

За замърсяването от отопление министърът посочи, че в момента кметовете имат възможност да 
кандидатстват за финансиране на проекти за управление на въздуха, но достъпът до парите е на 
състезателен принцип и няма да стигнат за всички. Едно от решенията на проблема със 
замърсяването от отопление било да се продават на пазара въглища и дърва за огрев с по-ниско 
съдържание на сяра и пепел, а това не са най-евтините суровини. Водят се разговори със 
социалното министерство енергийните помощи за бедни да бъдат под формата на суровини, 
отговарящи на по-високи екологични критерии. 
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Министърът отбеляза, че индустрията е най-малкият замърсител с фини прахови частици като се 
изключат от сметката тецовете от басейна на "Мариц Изток". 

По казуса със замърсяването на въздуха в Русе от компанията "Монтюпе" ЕООД след среща вчера 
пред министъра е поет ангажимент до 7 дни да се представи инвестиционна програма. За мерки 
срещу замърсяването ще бъдат инвестирани 5 млн. евро в следващите година и половина. До 
края на годината се очаква да бъдат реализирани краткосрочните мерки. Предприятието трябва 
да спазва еконормите и законодателството, както го прави в заводите си във Франция и Канада, 
обяви преди ден Димов. 

"Монтюпе" ще трябва да въведе и собствена система за мониторинг на качеството на 
атмосферния въздух, която да дава данни в реално време на населението в Русе. 

Нов Дневник 

 

20/07 Замърсяването на въздуха в Китай се е влошило още 
повече от началото на 2017 г. 

От началото на 2017 година замърсяването на въздуха в Китай се е влошило още повече. В 
големите градове са регистрирани по-малко дни с въздух в нормите. Това сочи статистика на 
китайското министерство на околната среда, цитирано от "Франс прес", предаде БТА. 

Пекин се ангажира да се бори срещу използването на въглища и срещу автомобилните газове, да 
инвестира в зелена енергия и същевременно да санкционира замърсителите. В първата половина 
на годината обаче тези мерки все още не са дали резултат. 

Според министерството 338 града в страната са съобщили за добро и дори отлично качество на 
въздуха през 74 % от дните през първото шестмесечие, което е с 2,6 пункта по-малко спрямо 
същия период на миналата година (2016 г.). 

В Пекин и района влошаването е още по-сериозно - едва 50,7 процента от дните са били с добро 
качество на въздуха, което е спад със 7,1 пункта. Концентрацията на опасните фини прахови 
частици (PM 2,5) се е увеличила с 14,3 %. 

Период на силно замърсяване предизвика гнева на населението в северната част на Китай през 
декември миналата година, когато 1/9 от страната беше обхваната от токсична мъгла. Училищата 
и предприятията бяха временно затворени, а автомобилното движение - сведено до минимум. 
Когато някои управляващи "пренебрегват проблема, докато здравето на хората, особено на 
децата, е изложено на опасност, това несъмнено граничи с престъпна небрежност", предупреди 
тогава държавната информационна агенция "Синхуа". 
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Днес агенцията съобщи, че през първите шест месеца на годината на замърсителите са били 
наложени глоби за общо 610 милиона юана (78 милиона евро) - със 131 процента повече, 
отколкото за първата половина на 2016 г. 

На годишната си пресконференция през март китайският премиер Ли Къцян обеща качеството на 
въздуха да се подобри. "Синьото небе не е лукс", заяви той тогава. 

Нов Дневник 

 

20/07 Трус от 5,6 е регистриран край авариралата японска АЕЦ 
"Фукушима-1" 

Земетресение с магнитуд 5,6 е било регистрирано тази сутрин на източното, тихоокеанско 
крайбрежие на Япония край главния японски остров Хоншу, съобщава Националното 
метеорологично управление на страната, цитирано от агенция ТАСС, предаде БТА. 

Според "Асошиейтед прес" магнитудът е бил 5,8 по данни на Тихоокеанския център за 
предупреждения за цунами. Епицентърът е бил на дълбочина 40 км под дъното на океана край 
брега на провинция Фукушима. 

Трусът е бил усетен в общо 17 префектури, включително съседните Мияги и Ибараги, а също и в 
Токио. 

Засега няма информация за пострадали и разрушения. Не са възникнали проблемни ситуации и в 
авариралата през 2011 г. японска АЕЦ "Фукушима-1". Не е обявявана заплаха от цунами. Не е 
спирано и движението на транспорта в Япония. 

Нов Дневник 

 

30/07 В село в община Белица е открит уран в питейната вода 

Високи стойности на уран са установени в питейната вода на село Палатик, община Белица, 
съобщи Регионалната здравна инспекция в Благоевград. 

Здравните инспектори са извършили проверка между 24 и 28 юли. Тя показала наличие на 
радиоактивния метал от 0.0476 mgU/l с контролирано ниво на обща алфа активност 1.70 Bq/l. 

Направено е предписание за спиране на експлоатацията на централния водоизточник на селото – 
каптажът в местността "Робева махала". Той снабдява с вода цялото село. 

След спирането му жителите остават без вода за неопределено време. 

Нов Дневник 


