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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №9 
2017 

01/09 Започва десетото издание на "Моят зелен град" 

Юбилейното издание на "Моят зелен град" стартира днес (1 септември) в Русе, а утре (2 
септември) продължава в Търговище. Тази есен екологичната инициатива "Моят зелен град" ще 
се проведе за 10-ти пореден път и ще обхване 18 населени места в България. Доброволци от 
цялата страна ще се включат в организирани активности по залесяване, почистване, обновяване и 
облагородяване на местно ниво, за да покажат, че грижата за околната среда е ангажимент на 
всеки от нас. Банкя, Бели Извор (област Враца), Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, 
Костинброд, Клисура (област София), Местност Бакаджика (област Ямбол), Плевен, Пловдив, Русе, 
Самоков, Силистра, Стара Загора, Търговище и Хасково са населените места, в които 
доброволците ще дадат своя принос към природата. 

Кампанията се организира от системата на Кока-Кола в България в партньорство с ЕКОПАК 
България и стартира през 2008 г. Нейната цел е популяризиране на грижата за околната среда, а 
през годините в „Моят зелен град“ се включват редица неправителствени организации, партньори 
и доброволци. През 2015 г. бе засадена и първата гора на инициативата в Банкя, а през 2016 г. ПП 
"Витоша" стана дом на втората гора на "Моят зелен град", състояща се от 350 дръвчета, засадени 
на 3 дка обезлесена площ вследствие на щетите, нанесени от корояд. Миналата година, за първи 
път като част от инициативата беше осиновена първата гора, която се състои от 1 050 млади 
яворови дръвчета, разположени на територия от 3 дка по пътя на "Алея на билките" в ПП 
"Витоша". 

Основни партньори на тазгодишната еко кампания отново ще бъдат "Югозападно държавно 
предприятие" ДП, благодарение на което беше реализирано осиновяването на първата гора на 
инициативата и Регионална дирекция по горите – София. 
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06/09 Следващата седмица Столичната община ще обяви 
поръчка за уреди за измерване на газове от колите 

През следващата седмица Столичната община ще обяви обществената поръчка за купуване на 
устройства за измерване на вредните емисии от автомобилите. Това казаха за "Дневник" от 
пресцентъра на Общината. От там отказаха да уточнят колко уреда ще бъдат купени и каква ще 
бъдат стойността на поръчката, защото документите все още се подготвят. 

Устройствата ще бъдат купени и предоставени на КАТ, за да се използват в пунктовете за годишни 
технически прегледи. Ангажимент Столичната община да купи устройствата пое кметът на София 
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Йорданка Фандъкова през юни. Причината е, че КАТ не разполага с достатъчно мобилни станции 
за измерване на вредните емисии, главно фините прахови частици. 

Същевременно въздухът в София е един от най-мръсните от всички европейски столици и това е 
един от сериозните проблеми, които Столичната община се опитва да реши вече седем години. 
България също беше осъдена от съда на Европейския съюз през април заради мръсния въздух. 

През май Столичният общински съвет прие със задна дата и две години закъснение програмата си 
за контрол на качеството на въздуха до 2020 г. В нея общината определя мерките, с които ще 
подобри качеството на въздуха - ограничаването на движението на автомобили, които отделят 
високи нива на вредни емисии, по-строг контрол на твърдите горива, които се използват за битово 
отопление. 

В момента на 4 тайни места в София мобилни станции на испанска лаборатория измерват 
емисиите от автомобилите. Кампанията ще приключи на 15 септември, като след това 
собствениците на автомобилите, които отделят замърсители над нормата, ще получат 
уведомления. 

Нов Дневник 

 

06/09 До 2050 година в океана може да има повече бутилки, 
отколкото риба 

В цял свят нивата на рециклиране са ниски и ако сегашните темпове се запазят до 2050 година в 
окена ще има повече пластмаса, отколкото риба. Това твърдят активисти, взели участие 
"Седмицата на нулевите отпадъци". Те посочват няколко начина, по които да намалим 
използването на пластмасата замърсяваща планетата и подклаждаща климатичните промени, 
предава "Ройтерс", цитирана от БТА. 

В предложенията попадат използването на стъклени или метални сламки за многократна 
употреба. Причината е, че пластмасовите сламки са твърде малки, за да бъдат рециклирани и са 
сред най-големите замърсители на плажовете. Угарките от цигари са най-честите замърсители на 
околната среда. Активистите посочват, че те не са биоразградими и се приемат за токсичен 
отпадък. 

Препоръчва се и да се използват чаши, бутилки и пазарски чанти за многократна употреба, Според 
данни на "Гардиън" ежедневно по света се купуват по 1 милион пластмасови шишета и също 
толкова чаши. Найлоновите пликове за частично или напълно забранени в над 40 държави по 
света, последната от които е Кения. Една от причините е, че тези пликове попадат в коремите на 
птици, костенурки, делфини и китове, като пълнят стомасите им, докато не умрат от глад. 

По данни на Световната банка на ден всеки човек планетата произвежда над 1 килограм 
отпадъци, като се очаква цифрата да расте в следващите 15 години. За това активистите предлагат 
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и повече хора да започнат да компостират боклук. Според тях, когато отпадъците бъдат изпратени 
до депата от остатъците се отделят метан - газ, който е по-силен от въглеродния диоксид, 
допринасящ за глобалното затопляне. Същевременно компостът може да се използва за 
отглеждане на цветя, дървета или храна. 

Нов Дневник 

 

06/09 За смисъла да носим обувки от океанска пластмаса 

Със спада на цените на петрола през последните години, печалбата от рециклирането също 
спадат. В момента в редица държави е по-евтино да се правят нови пластмасови продукти от 
петрол, отколкото използваните веднъж стоки да се рециклират в нови продукти. 
Тази тенденция води и до много малък дял на рециклиране на пластмасата в световен мащаб 
(едва 9%) и огромно количество пластмаса в океаните (79% отива в сметището или попада в 
природата), както показват данните от скорошно проучване за глобалното производство на 
пластмаси. 

Над 5 трилиона частици пластмаса плуват в световния океан, сочат изчисленията на учените. Това 
замърсяване е сериозен риск за морските животни, които поглъщат пластмаса или се задушават, 
омотани в опаковки. Прогнозите са, че количеството пластмаса ще надхвърли това на рибата до 
2050 г. В момента "пластмасовата супа" е мащабен проблем, сложен за овладяване. 

На фона на тази тъжна статистика, добрата новина е, че редица компании решават да събират този 
морски боклук или да го предотвратят като намират начин да използват различните видове 
пластмасови отпадъци от моретата и океаните – от стари риболовни принадлежности, мрежи и 
въжета до парчета твърда пластмаса и микропластмаси от водата, за да изработват от тях нови 
продукти. За смисъла от каузата им разказва Ocean Deeply. 

Продукти, които в момента се произвеждат от рециклирана океанска пластмаса са шишета за 
шампоани, скейтборд, слънчеви очила, спортни обувки, спортни облекла, изтривалки и рогозки, 
бижута... Някои от фирмите, които са се включили в почистването на океанската пластмаса, 
съобщават окуражаващи данни за количествата морските отпадък, който не отива на сметището 
или в океана. 

Преди четири години Cape Porpoise Trading Company в американския щат Мейн започва да 
изработва изтривалки от старите рибарски въжета, събирани от рибарите още преди те да бъдат 
изгубени или изоставени в морето. От начало на работата си, компанията е продала около 6500 
рогозки. Керин Бърнет, собственик на компанията обяснява, че с работата си са спасили океаните 
от над 18 000 кг въжета от сметища и океана. 

Компанията се свързва с рибарите чрез социалните медии, за да събира от тях ненужните им 
въжета. Въпреки че им предлагат заплащане на килограм, много рибари предоставят въжетата си 
безплатно. 
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Bureo произвежда скейтборди и слънчеви очила като рециклира риболовни мрежи в Чили, които 
иначе биха били изоставени в океана. 

Компанията за спортно облекло Адидас си партнира с организация за опазване на океаните Parley. 
Резултатът от съвместната им работа "Adidas x Parley", е че вадят морски отломки и го използват за 
изработката на спортни обувки. 

И това са част от добрите примери на бизнеси, които виждат смисъл и полза да се включат в 
спасяването на океаните от пластмасата, преди тя да е погълнала рибата и живота на моретата, от 
който в крайна сметка зависим ние хората. 

Нов Дневник 

 

07/09 Бюджетната комисия променя такса „смет” 

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа промените в начините за изчисляване на такса 
„смет”. С предложените изменения на Закона за местните данъци и такси се въвежда принципът 
„замърсителят плаща” при изчисляването на таксата за битови отпадъци, а това ще доведе до 
вдигане на налога за домакинствата. Новите разпоредби следва да влязат в сила от 2019г. без 
преходен период както първоначално се предвиждаше. Проектът предвижда общините да 
избират между три варианта за изчисляването му – според броя на лицата в домакинството, на 
база вместимост на съдовете за смет или чрез система със специални торби за отпадъци. 

debati.bg 

 

07/09 Холандски съд задължи правителството незабавно да 
засили мерките за по-чист въздух 

Холандски съд задължи правителството да вземе незабавни мерки за ограничаване на 
замърсяването на въздуха, тъй като вредните емисии в различни части на страната са в нарушение 
на европейските норми, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. 

Делото беше заведено от природозащитници и съдебното решение е втората им победа в 
съдебната битка срещу умишленото според ищците бездействие на властите по отношение на 
замърсяването и климатичните промени. 
Според съдебното решение ограниченията върху емисиите на прахови частици и азотен диоксид 
все още не се спазват, въпреки че е трябвало да бъдат намалени до разрешените нива отдавна, за 
което отговорността е на правителството.  

Заместник-министърката на екологията Шарън Дейксма заяви, че правителството ще ускори 
прилагането на съществуващите планове за подобряване на качеството на въздуха в проблемните 



5 
 

райони като градските центрове. 
През 2015 г. същият съд излезе с решение правителството да намали до 2020 г. емисиите на 
въглероден диоксид с най-малко една четвърт под нивата от 1990 г. Данни от тази седмица 
показват, че през миналата година вредните емисии са намалели с 11 процента. 

Здравното министерство предупреждава, че сегашните нива на прахово замърсяване и азотен 
диоксид вследствие на пътния трафик и производствата може да доведат до респираторни 
заболявания и намаляване на продължителността на живота с повече от година.  

Нов Дневник 

 

12/09 Екоорганизации обвиниха Токио в сътрудничество с 
престъпници за Олимпиадата 

Greenpeace и редица други неправителствени организации написаха на Международния 
олимпийски комитет (МОК) открито писмо, в което обвиняват организаторите на Летните 
олимпийски игри в Токио през 2020 година в сътрудничество с компании, занимаващи се с 
незаконно обезлесяване на тропически гори, predade BGNES. Общо 47 са организациите, 
подписали писмото. В допълнение към Greenpeace, Международният център за екологично право 
и дружеството за изследване на околната среда на Германия също се обръща към МОК. В текста 
се отбелязва, че организационният комитет на Игрите си сътрудничи с доставчици на дървен 
материал, свързани с компании, които секат незаконно тропическите гори. Освен това тези 
компании, според неправителствените организации, са заподозрени и в нарушаване на условията 
на труд. В писмото се подчертава необходимостта да се проведе задълбочено разследване на 
веригите за доставки на дървен материал за изграждане на съоръжения за Олимпиадата. 

"Имаме доказателства, че организаторите на Игрите през 2020 г., експлоатирани в горите и по 
този начин нарушават правата на човека, компрометират олимпийските ценности на зачитане на 
човешкото достойнство. Ние призоваваме органите на МОК и организаторите на игрите в Токио 
незабавно да спрат да харчат природните ресурси", пише в отворено писмо. В писмото се 
подчертава още, че организационният комитет на състезанието проявява безотговорно 
отношение към разхода на природни ресурси и изисква провеждането на задълбочено 
разследване на схемите за доставка на дървен материал за изграждането на олимпийски места. 
Летните олимпийски игри в Токио ще се проведат от 10 до 24 октомври 2020 г. В края на миналата 
година размерът на планираните разходи за Игрите е намалял от 26 милиарда до 16,8 милиарда 
долара. 

© Actualno.com 

 

 



6 
 

12/09 Сенатът на САЩ одобри финансиране за борба с 
промените в климата на ООН въпреки Тръмп 

Комитетът по бюджетните кредити към американския Сенат одобри в началото на седмицата 
законопроект за разходите, който включва 10 милиона долара за подпомагане финансирането на 
органа към ООН за борба с промените в климата, който контролира Парижкото споразумение за 
климата, предава агенция "Ройтерс". Законопроектът беше гласуван въпреки решението на 
президента Доналд Тръмп да спре финансирането му. 

Комитетът към Сената се състои от 30 членове и разпределя федералните средства на различни 
държавни агенции и организации. Сега той одобри законопроекта за разходи за Държавния 
департамент и чуждестранните операции в размер на 51 милиарда долара. Той включва 
изменение, което продължава финансирането на Рамковата конвенция на ООН за промените на 
климата, както и на научната организация на Междуправителствения комитет по промени на 
климата. 

Поправката бе одобрена, макар че предложението за бюджет за 2018 г., което Тръмп представи 
по-рано тази година, премахна каквато и да е подкрепа за механизми за финансиране на проекти 
за климатични промени в развиващите се страни. 

Съединените щати все още са страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата 
(UNFCCC) от 1992 г., която контролира Парижкото споразумение. Това е така, въпреки че през юни 
президентът Тръмп заяви публично, че ще изтегли страната от глобалния пакт за климата и ще 
прекрати финансирането на Зеления фонд за климата, подкрепящ проекти за чиста енергия и 
климатична адаптация в уязвимите страни. 

Съединените щати обикновено допринасят с около 20% за бюджета на UNFCCC. 

 Нов Дневник 

 

12/09 Дали колата ще се усмихне, или как се разбира дали 
замърсява въздуха 

Дали автомобилът ви замърсява въздуха? Моментален отговор на този въпрос може да получи 
всеки шофьор, ако премине през мобилната станция на испанската компания RSLab, която от 4 
септември от лабораторията поставят на различни места в София. 

Тя е устройство, което посредством инфрачервени и ултравиолетови лъчи измерва нивата на 
вредните емисии, които отделя всеки автомобил. Друг датчик измерва скоростта на движение, а 
камера заснема номерата на колите. На няколко метра след станцията е поставен монитор, на 
който се изписва дали автомобилите отделят ниски (Low), средни (Average) или високи (High) нива 
на замърсители - фини прахови частици въглеводороди, въглероден окис и азотен оксид. Всеки от 
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надписите е придружен от емотикон в различен цвят - зелен и усмихнат, жълт и безизразен или 
червен и ядосан - за най-замърсяващите автомобили. 

Днес станцията е разположена на разклона от бул. "Михай Еминеску" към бул. "Цариградско 
шосе". Утре обаче ще бъде на друго място, за да могат да съберат повече данни, казва 
представителят на RSLab. Всяка нова локация се съгласува с полицията. Единственото изискване е 
мястото да бъде под наклон, където автомобилите ускоряват и подават повече газ. 

Инициативата е на програмата "Зелена София" и ще продължи до 15 септември. Всеки ден на 
страницата на програмата във "Фейсбук" се обявява мястото, на което е поставена станция. След 
края на кампанията всеки собственик на автомобил, който отделя високи нива на замърсители на 
въздуха, ще получи известие от КАТ, но не и глоба. Събраните от отчитането данни ще бъдат 
изпратени в лаборатория в Мадрид, а след това ще бъда представени на пресконференция в 
София. 

Нов Дневник 

 

13/09 Такса смет ще се определя на принципа "замърсителят 
плаща" от 2019 г. 

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси, въвеждащи 
принципа „замърсителят плаща“ при определяне размера на таксата за битови отпадъци.  

Промените бяха подкрепени с 112 гласа „за“, 38 гласа „против“ и 33 „въздържали се“. Вносител на 
законопроекта е Министерски съвет. 

Според мотивите принципът „замърсителят плаща“ представлява финансов стимул, както за 
лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират 
разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Предлага се водеща основа 
за определяне размера на такса смет да бъде количеството на битовите отпадъци. Предвижда се 
промените да влязат в сила от 1 януари 2019 година. 

По време на дебатите народният представител от БСП Дора Янкова обясни, че парламентарната 
група ще се въздържи или ще бъде против, защото кметовете предупреждават, че таксата смет ще 
се вдигне. „Чух, че кметът на Димитровград е изчислил, че в селцата таксата смет ще се вдигне 10 
пъти“, коментира тя, цитирана от "Фокус". Дора Янкова се обърна към ГЕРБ и заяви, че са обещали 
данъците да не се увеличат, затова големият проблем, ако приемат промените чисто политически 
си е техен. „Предупреждаваме гражданите, че ще се увеличи такса смет, общините не са готови да 
създадат такава организация“, заяви тя. 

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова обясни, че общините трябва да бъдат по-гъвкави, като никой 
не ги задължава да приемат една основа за прилагане на мярката за такса смет и тя може да бъде 
и комбинация. „Необходима е сериозна подготовка на общините, в законопроекта е предвидена 1 
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година. Имаме призив от общините този срок да се удължи“, посочи Стоянова и допълни, че 
между четенията ще се разгледа това предложение и всякакви други конструктивни предложения 
по механизма за образуване на разходите в план-сметката от битови отпадъци. 

Манол Генов от БСП заяви, че вариантите, които се предлагат в законопроекта, не дават 
достатъчно светлина, а в оценката за въздействие няма реални данни. „Съгласен съм, че трябва да 
има механизми кметовете и общинските съвети да бъдат принудени така да бъде организирана 
работата, за да са заинтересовани от намаляване на депонираните отпадъци“, посочи той. 
Депутатът зададе въпрос на Менда Стоянова от ГЕРБ, ако е кмет на Пловдив как ще преброи 
хората в кв. „Столипиново“, как ще определи размера на таксата и как ще я вземе. „Това е голям 
пропуск в закона, не може всички да плащаме, а някои да не плащат“, коментира Манол Генов. 
Александър Ненков от ГЕРБ посочи, че основната събирателна на законопроекта е реформа в този 
сектор. „Няма нищо по-важно от това да има прозрачност как се събира таксата смет и тя да бъде 
справедливо разпределена“, заяви той. 

Expert.bg  

 

13/09 Чистотата на атмосферния въздух ще е приоритет при 
Българското председателство на ЕС 

Приоритетна тема на Българското председателство на ЕС ще е подобряване качеството на 
атмосферния въздух. Това обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на 
представяне на приоритетите сектор „Околна среда“ пред ресорната комисия в НС днес. Според 
него предвидените инициативи са свързани с популяризиране на използването на различни 
механизми, включително иновативни решения, за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух. 

„Това е и основната тема на конференцията на високо ниво, посветена на екоиновациите, която 
ще организираме съвместно с Европейската комисия“, съобщи Димов. Конференцията е част от 
календара на Българското председателство и ще се проведе в София в периода 5-6 февруари 2018 
г. В края на годината се очаква ЕК да приеме стратегия за пластмасите в кръговата икономика, 
насочена към решаване на проблеми като годността за рециклиране, биоразградимостта, 
наличието на опасни вещества в някои пластмаси и морските отпадъци. „Българското 
председателство ще предложи дебат по тази инициатива, която ще е част от дневния ред в 
рамките на работните органи на Съвета на ЕС“, каза още Нено Димов. Министърът обобщи, че 
основен приоритет на европейско ниво е запазването на високите стандарти за опазване на 
околната среда и качеството на живот на населението чрез устойчив растеж и „зелена 
икономика“. Държавите в Тройката, в която е и България, поставят акцент в общата си програма 
върху прехода към кръгова икономика при ефективното използване на ресурсите и намаляването 
на въздействието върху околната среда. Приоритет на трите председателства е и прилагането на 
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договореностите по Парижкото споразумение в областта на климата чрез приемане на 
законодателството в сектора за периода до 2030 г. 

„Имаме обща програма на трите държави в областта на околната среда, насочена към постигане 
на устойчив растеж посредством екоиновации. Целта ни е създаване на благоприятстваща среда и 
условия за прилагане на екоиновативни решения, посредством законодателните и политически 
инициативи, разглеждани в периода юли 2017 г.-декември 2018 г.“, съобщи Димов пред 
депутатите.  

© Actualno.com Редактор: Ивайло Анев 

 

15/09 Петролен разлив приближава бреговете на Атина 

Гръцките власти призоваха местните жители и туристите да избягват посещение на някои от най-
популярните плажове край столицата Атина заради петролен разлив от потънал танкер, който се 
приближава към брега, пише македонското електронно издание „Стандард“, цитирано от агенция 
"Фокус". Съобщава се за малки петролни петна край плажовете на Глифада и Пирея. Кметът на 
Глифада Георгиос Папаниколау заяви, че общинските работници използват химикали в опит да 
почистят петната. Припомняме, че малък танкер „Агия Зони 2" потъна в неделя при опит да пусне 
котва край брега на остров Саламина, близо до главното пристанище на Пирея. Плавателният съд 
транспортираше 2200 тона петрол и 370 тона дизелово гориво. Местните власти съобщиха, че 
водолази за запечатали товарните помещения на кораба и ще започнат извличането на останалата 
част от горивото. 

© Actualno.com 

 

19/09 Екоминистерството пришпори най-големите общини да 
се борят с мръсния въздух 

Екоминистерството отново пришпори общините с проблемно мръсен въздух да се заемат спешно 
с решаването на проблема. Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков 
е изпратил писмо до кметовете на 28-те най-големи общини в страната и ги призовава да 
изпълнят задължението си по закон да работят по действащи общински програми за качеството на 
атмосферния въздух, които са основно средство за справяне с наднорменото замърсяване. 
Ведомството е изпратило и конкретни указания за актуализиране на програмите, за да постигнат 
поставени цели.  

МОСВ настоява разработваните програми да отговарят на всички изисквания на действащата 
нормативна уредба.  
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Възможно най-точно трябва да се определят източниците на вредни емисии, разположението им 
и количествата вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. "Това е от изключително 
значение за избор на правилните мерки в програмите, с които да бъде постигнато съответствието 
с допустимите нормите за качество на въздуха.  

Със средства на оперативна програма за 2014-2020 г. в момента се актуализират програмите за 
качеството на атмосферния въздух на общините Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, 
Димитровград, Монтана, Несебър, Перник, Пловдив, Шумен. 

В писмото се припомня, че на 5 април, 2017 г. Съдът на ЕС в Люксембург излезе с решение, според 
което България не е спазила допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици в цялата 
страна. Решението постановява задължение за изготвяне и изпълнение на планове за качество на 
въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-
кратък.  

МОСВ предупреждава, че поради естеството на проблема, който очевидно няма да може да бъде 
решен в най-кратки срокове, е твърде вероятно решението на съда да доведе до налагането на 
финансови санкции на България. 

Нов Дневник 

 

20/09 Леонардо ди Каприо дари 20 млн. долара за екологични 
дейности 

Леонардо ди Каприо дали 20 млн. долара безвъзмездна помощ чрез своята екологична фондация. 
Носителят на "Оскар", който основа фондацията си през 1998 г., обяви, че сумата ще бъде 
разпределена сред повече от 100 организации, които са ангажирани с екологичната устойчивост, 
съобщи БГНЕС. Говорейки на конференция по въпросите на изменението на климата в 
университета "Йейл" в Ню Хейвън, Кънектикът, той заяви: 

"Горди сме да подкрепим работата на над 100 организации в страната и чужбина. Тези 
бенефициенти са активни на място, защитават нашите океани, гори и застрашени видове за 
бъдещите поколения и се справят с неотложните, екзистенциални предизвикателства, свързани с 
изменението на климата." Дългогодишният природозащитник отбеляза, че инвестициите в тези 
организации могат да помогнат за изграждането на "по-светло бъдеще за всички нас". 
Холивудската звезда обясни: "Съществуват много доказани технологии за възобновяема енергия, 
чист транспорт и устойчиво земеделие, така че можем да започнем да изграждаме по-светло 
бъдеще за всички нас." 

© Actualno.com Редактор: Евгения Гигова 

 



11 
 

20/09 До 2030 г. въздухът в българските градове може да е най-
мръсният в Европа, ако не се вземат мерки 

България е сред страните с най-високи нива на замърсяване с фини прахови частици и най-високи 
нива на преждевременни смъртни случаи, заради мръсния въздух. През 2010 г. близо 12 хиляди 
души в България са загубили живота си по тази причина и за годината са изгубени над 2 млн. 
работни дни заради заболявания, свързани със замърсяването. Прогнозите показват, че до 2030 г., 
ако не се предприемат мерки, някои от най-замърсените градски центрове в Европа ще бъдат 
именно в България. 

Това предупреди представителят на Световната банка за региона Тони Томпсън по време на 
специално съвместно заседание на комисиите по здравеопазването и околната среда в 
парламента днес, посветено на мерките и тенденциите в състояние на атмосферния въздух в 
страната. Представители на министерствата на здравеопазването и на околната среда и водите, на 
техните агенции и на общините изложиха всички налични данни и планове за подобряване на 
качеството на въздуха, достигайки до извода, че за да проработят са необходими сериозни 
действия на всички нива на властта и най-вече на общинско. 

През 2016 г. доклад на Европейската агенция по околна среда показа, че замърсяването на 
въздуха е причина за преждевременната смърт на 467 хиляди души, предимно от държавите 
членки на ЕС, припомни още представителят на Световната банка. През 2014 г. близо 85% от 
жителите на Европа са били изложени на опасни нива на фини прахови частици над нормите на 
Световната здравна организация. "Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия 
получиха последни предупреждения от Европейската комисия този февруари заради системното 
превишаване на нивата. Както се вижда от днешната среща, България е сериозна в желанието си 
да подобри качеството на въздуха", коментира Тони Томпсън. 

"Това е един изключително сериозен проблем, в който трябва да бъдат включени усилията на 
практика на всичките нива на власт в държавата, за да може да бъде решен. Не случайно е и 
приоритет на министерството, защото е пряко свързан със здравето на хората и защото е един от 
най-трудно решимите не само заради мерките, които трябва да се предприемат, но и заради 
социално-икономическият ефект, който могат да имат", коментира министърът на околната среда 
Нено Димов. 

По думите му основният отговорник в тази дейност е местната власт, затова по новата ос до 2020 
г. на оперативна програма "Околна среда" са предвидени 3 милиона лева за общините, които 
искат да обновят или изготвят програми за подобряване на качеството на въздуха, както и още 115 
млн. лева за изпълнението на мерките по тези планове. 

Има устойчива тенденция на подобрение, но недостатъчно  

От 2011 до 2016 г. се забелязва устойчива тенденция от мониторинговите пунктове в страната към 
подобряване на качеството на атмосферния въздух, обяви още министърът на околната среда. 
"Това още не означава, че нормите, които сме си поставили в българското и от европейското 
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законодателство са постигнати, но тенденцията е устойчива за дълъг период, което е добра 
новина", коментира той. 

Димов припомни, че в страната има 38 станции, които мерят замърсяването на въздуха и като се 
изключат фините прахови частици, за другите показатели само на две места - в Перник и в 
Гълъбово - има проблеми със серните оксиди, а всички останали показатели са в нормите. "За 
ФПЧ, където е основният проблем, трябва да се каже, че 2016 г. в сравнение с 2011 г. в 31 от 
станциите се регистрира намалавяне на броя на превишенията на средноденонощните норми, в 
33 е регистрирано намаляване на средногодишните норми. Т.е. почти навсякъде в страната имаме 
тенденция към подобряване, но за съжаление, тя все още не е в изискваните норми", уточни 
Димов. 

Общините отчитат два основни източника на замърсяване - най-големият от тях е битовото 
отопление. Към момента статистиката показва, че 57% от българите се отопляват на твърдо 
гориво, например въглища които са с високо съдържание на сяра и пепел и това, което излиза от 
комините от тях е с високо съдържание на прах, посочи Димов. В 21 от 25-те града, в които има 
превишаване на ФПЧ, това е основната причина за мръсния въздух. Да се промени тази практика 
обаче ще има сериозни икономически ефекти върху населението, защото за по-екологично гориво 
ще са необходими и по-скъпи устройства за горене, посочи той. 

Другият сериозен проблем е старият автомобилен парк, но той с течение на времето реално се 
подновява и извън четирите най-големи града в страната не е такъв фактор, посочи още 
министърът на околната среда. Предстоящи допълнителни анализи на проблема ще покажат дали 
действително е така. 

Димов припомни и че през април Съдът на Европейския съюз осъди България за неспазване на 
нормите на фини прахови частици и за това, че не са изготвени планове за качеството на въздуха 
за периода от 2010 г. до 2014 г. "Към момента България е първата държава членка, осъдена за 
това нарушение, но на опашката отзад стоят още 15 държави, които са предстоящи и това показва, 
че почти две трети от държавите в ЕС имат този проблем. Това е причината да го издигнем като 
приоритет в рамките на европейското председателство и тема на първата среща на високо ниво 
през февруари", заяви министърът. 

Нов Дневник, Ангелина Генова 

 

25/09 Конференция на "WWF България" очертава прехода към 
нисковъглеродна икономика в региона за 2050 г. 

"WWF България" организира международната конференция "Енергиен преход за Централна и 
Източна Европа", съобщават от организацията. 

Предстоящата конференция ще сложи начало на инициативата с изработване на дългосрочни 
климатични и енергийни визии за 2050 г. за прилагане на европейските политики за "Климат и 
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енергетика" на национално и местно ниво, тъй като много от страните от региона се 
противопоставят на тези цели, уточняват идеята организаторите. 

В събитието, планирано за октомври в чешката столица, ще се включат професионалисти и 
обществени личности от Централна и Източна Европа, за да очертаят съвместно пътя за енергиен 
преход до 2050 г. според спецификите в тази част на света. 

Централната и източноевропейска мрежа за устойчива енергия (Central and Eastern Europe 
Sustainable Energy Network - CEESEN), обединява 13 организации от 11 държави от региона, 
представители на публичния сектор, научните среди, неправителствените организации и бизнеса. 
Всички те са лидери в своите държави по теми, свързани с енергийни политики, работа със 
заинтересовани страни, застъпничество и финансиране. "WWF България" има водеща роля в тази 
мрежа, отбелязват от природозащитната организация. 

Целта на мрежата е да подкрепи общностите от региона по пътя им на преход към 
нисковъглеродна икономика. 

Събитието трябва осигури стимулираща среда за обмен на знания и възможност за участниците да 
създадат партньорства, посочват организаторите. 

Държавите и регионите трябва да изготвят конкретен план за действие до 2050 г., да осигурят 
обществено участие от самото начало и да се възползват от иновациите и технологиите, за да 
може преходът към нисковъглеродни общества да стане реалност в цяла Централна и Източна 
Европа, допълват от WWF. 

"Инициативата е повече от навременна", смята ръководителят на проекта за България Георги 
Стефанов. Той напомня, че в момента светът се обединява около убеждението, че преходът към 
чиста енергия трябва да се ускори. На сесия на Общото събрание на ООН Франция предложи нов 
световен пакт за опазване на околната среда, чрез който светът да постигне целите от Парижкото 
споразумение за климата и глобалните цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. 

Подобни са и очакванията към българското председателство на ЕС. На последната среща на 
енергийните министри на евросъюза стана ясно, че ЕС очаква страната ни успешно да въведе 
законодателния пакет "Чиста енергия за всички европейци", който има за цел да постави 
енергийната ефективност на първо място, да позиционира ЕС като глобален лидер в областта на 
енергията от възобновяеми източници и да осигури разработването на бизнес модели за 
навлизането на зелена енергия, припомня Стефанов. 

На днешната дата, две години след приемането на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие 
2030, Европейският съюз няма голям напредък в постигането им. Затова WWF призовава Европа 
да заеме лидерската си позиция в този процес, добавя ръководителят на програма "Климат и 
зелена икономика" Георги Стефанов. 

Официални гости на събитието ще бъдат Бронис Ропе, член на Европейския парламент и бивш 
кмет на литовския град Игналина – известен със затварянето на най-голямата атомната 
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електроцентрала в света, Имке Любек, директор на департамент "Климат & Енергия" към WWF, 
офис за европейска политика (Брюксел), и Павел Подрух, основателят на платформата Czech Off-
Grid Housе ("Чешки екокъщи") и носител на наградата на Обединените нации за дейност в 
изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие. 

Нов Дневник 

 


