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БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №10 
2017 

04/10 Зелената олимпиада е отворена и за децата от български 

училища в чужбина 

За поредна година Зелената олимпиада стимулира учениците да научат повече за опазването на 

околната среда, съобщиха организаторите й от Министерството на околната среда и водите. Тази 

година възможност за участие в онлайн тестовете имат и ученици от българските училища зад 

граница. 

В специално създадената онлайн платформа www.zelenaolimpiada.bg ученици от I до XII клас ще 

решават тестове по теми, свързани с опазването на природата. Регистрацията в сайта започна на 1 

октомври и ще продължи до 1 декември 2017 г. 

Победителите от екологичния конкурс ще бъдат обявени до 10 декември, те ще са трима и ще 

получат съответно: за горен курс - таблет, за среден – смартфон и за начален – MP3 плеър. 

През 2016 г. в състезанието се включиха над 7000 ученици от цялата страна. Кампанията тази 

година е съсредоточена върху две от приоритетните оси на оперативна програма "Околна среда" 

– "Води" и "Натура 2000 и биоразнообразие", уточняват от екоминистерството. 

Дневник 

 

05/10 Дракон, бълващ пластмаса, посреща делегати на среща за 

океаните 

Четири метров дракон бълваше пластмасови бутилки, опаковки, найлонови торбички пред хотел 

Хилтън в столицата на Малта Ла Валета, където в четвъртък започна двудневна конференция за 

океаните. С тази инсталация "Грийнпийс" изрази своя протест срещу огромното количество 

пластмасови отпадъци, които стигат до морските води. 

Международната природозащитна организация настоява големите производители като Нестле, 

Кока кола, Унилевер, Пепси, Procter & Gamble да прекратят или да намалят съществено 

производството на пластмаси за еднократна употреба и опаковки. Според активистите, това са 

глобалните производители, които са основни виновници за замърсяването с пластмаса. Имената 

на тези марки бяха изписани и на крилата на "протестиращия дракон". 

В същото време представители на Европейския съюз, отделни държави, бизнеси и научни 

организации съобщаваха своите ангажименти за намаляване на замърсяването на морските води. 

По време на конференцията, американската компания Procter и Gamble представи своя 

инициатива. Фирмата започва да произвеждат нов бранд бутилка "Fairy Liquid", направена изцяло 

http://www.zelenaolimpiada.bg/
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от рециклирана пластмаса, част от материала е пластмасов отпадък от океана. Според активистите 

обаче това е по-скоро лицемерна мярка, защото не засяга причината на проблема, а последиците. 

"Да се инвестира в борбата срещу замърсяването е добре, но по-добре ще бъде да се спре 

производството на материалите, които замърсяват," обясниха активистите, които чакаха с плакати 

пристигащите над 90 делегати пред входа на сградата в нетипичен за Малта проливен дъжд. 

"Политиците трябва да приемат законодателни рестрикции и забрани, а не препоръчителни 

мерки и ограничения," смятат още активистите. 

Конференцията "Нашият океан 2017" среща представители на правителствата, гражданското 

общество, науката, финансите и бизнеса от цял свят, които два дни търсят решения и поемат 

ангажименти за защитата на океаните. Тази година един от акцентите е замърсяването на 

моретата с пластмасови отпадъци. 

Над 8 милиона тона пластмаса стигат в морето всяка година и се разпадат на микрочастици, които 

влизат и в хранителната верига. Според изчисленията на организацията това замърсяване 

надминава 12 млн. тона годишно. Изследване на "Грийнпийс" на морски пластмасови отпадъци 

установява, че те са основно опаковки и продукти за еднократна употреба. 

Производството на пластмаси се очаква да се увеличи, а схемите за управление на отпадъците и 

рециклирането не е са достатъчно решение на проблема, според природозащитниците 

търговските марки трябва да подходят по друг начин. "Нашият океан 2017" е възможност за 

държавите и компании от целия свят да започнат да се фокусират върху постепенно премахване 

на пластмасите за еднократна употреба.  

Движението "The Break Free From Plastic" ("Свободни от пластмаса"), в което участва и 

"Грийнпийс", призовава местните общности по целия свят да се присъединят към почистването на 

плажове и да използват методологията за проверка на марките на опаковките и пластмасовите 

отпадъци. Това ще помогне за идентифициране на основните замърсители.  

Осемдневно почистване на плажа на Филипините през септември, както и в други страни, 

включително Хърватия, Испания и Холандия, показват, че глобално признатите марки от глобални 

компании за бързооборотни стоки като Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, 

PepsiCo и Coca-Cola са сред най-големите замърсители, твърдят от "Гринпийс".  

"Новата методология за проверка на марката, тествана в няколко страни, показва, че най-лошите 

замърсители на пластмаса са едни от най-големите компании в света - очевидно тези, които 

трябва да поемат отговорност", каза д-р Сандра Шотърт от "Грийнпийс". По думите й 

производството и използването на "абсурдно големи количества пластмаси за еднократна 

употреба ден след ден е очевидно опустошително за нашите океани". Единственото решение е да 

се спре тази практика. Както правителствата, така и компаниите трябва да започнат да премахват 

най-вредните пластмаси за еднократна употреба. 

Дневник, Босилена Мелтева 

https://www.breakfreefromplastic.org/
http://plasticpolluters.org/
http://plasticpolluters.org/
http://www.dnevnik.bg/author/142
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06/10 Каузата "опазване на океаните и моретата" събра над 6 

млрд. евро 

Каузата за съхраняване и по-разумно управление на океаните и моретата събра над 6 млрд. eвро 

след като лидери, министри и делегати от 112 държави, представители на частния и гражданския 

сектор, банки и институции поеха различни ангажименти да заделят значителни финансови 

средства и да извършат конкретни действия в следващите няколко години, които да отидат за 

защита на океаните, заемащи 70% от планетата.  

Обещаните средства и инициативи бяха публично заявени по време на двудневна конференция 

"Our Oceans" в Малта, организирана от Европейския съюз. Специални гости на събитието са 

британският принц Чарлз, принцът на Монако Албер ІІ и йорданската кралица Нур. Бившият 

държавен секретар на САЩ Джон Кери се включи в конференцията на втория ден от събитието. 

Средствата ще финансират по-решителни действия срещу замърсяването на морските води, 

основно срещу пластмасовия отпадък, който остана акцент до края на срещата, за значително 

разширяване на защитените морски територии, за укрепване на морската сигурност, устойчив 

риболов, проекти на кръгова икономика и усилия за справяне с климатичните промени в 

съответствие с Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие. 

Делегатите обявиха създаването на нови морски защитени територии, които обхващат повече от 

2,5 милиона кв. м. Площта им се равнява на половината територия на целия Европейски съюз. 

До края на 2017 г. Европейската комисия ще завърши "амбициозна програма" за ограничаване на 

пластмасата за еднократна употреба, микрочастиците и макрочастиците, посочи пред журналисти 

първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс "Трябва да преминем от 

линеарна към кръгова икономика."  

Той наблегна на един от ангажиментите на Брюксел, а именно, че до края на 2017 г. ще 

преустанови употребата на пластмасови чаши за еднократна употреба във всички своите сгради в 

Брюксел. "Ако океаните са застрашени, това се отнася и за нас хората. Те изхранват планетата ни и 

нас хората и ни свързват с други народи по цял свят," подчерта Тимерманс. 

В първия ден заместник председателят на ЕК Федерико Могерини и еврокомисарят по околна 

среда, риболов и морско дели Кармену Велла обявиха от името на ЕС, че над 550 млн. евро ще 

отидат за инициативи за справяне с проблемите на моретата и океаните. 

Комисарят по развитието Невен Мимица потвърди от името на ЕС и в партньорство с Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн ангажимент за устойчиво управление на океаните.  

Дневник, Босилена Мелтева 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3588_en.htm
http://www.dnevnik.bg/author/142
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11/10 Кабинетът регламентира дейността на работещите с 

флуорсъдържащи продукти 

Парламентът реши на днешното си редовно заседание да отмени старата наредба за реда и 

начина за обучение и издаване на документи за хора, които извършват дейности с оборудване, 

съдържащо флуорсъдържащи парникови газове. Отмененият нормативен документ е заменен от 

действаща наредба, която регламентира дейностите. 

С решението на кабинета се актуализира и образецът на заявление за лица, които ще употребяват 

бои, лакове и авторепаратурни продукти за възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или 

стари превозни средства) със статут на културни ценности. 

От правителството подчертават, че по този начин се покриват част от изискванията на директива 

на Европейския парламент за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители. 

С промените в нормативната уредба се създават и предпоставки за по-голяма прозрачност, 

съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации и прогнози на 

емисиите на вредни вещества в атмосферата, между които са серен диоксид, азотни оксиди, 

неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Тези 

инвентаризации са един от инструментите, които се използват за оценка и управление на 

замърсяването на въздуха. 

Дневник 

 

17/10 В началото на зимния сезон екоминистърът организира 

"широка дискусия" за най-вредните горива 

В началото на зимния сезон министърът на околната среда и водите Нено Димов ще организира 

широк дебат за ограничаването на най-вредните горива, за което се говори вече от доста време. 

Ще се обсъждат и нови стандарти за отоплителните уреди. Едва след това ще се взима решение 

как да стане това. Това става ясно от изказване на министър Нинов на форум "Общините и 

държавата – заедно за по-чиста околна среда" на среща на местните власти в курорта "Албена", 

цитирано от пресцентъра на МОСВ. 

През ноември министърът на околната среда и водите Нено Димов ще организира широка 

експертна дискусия, която да търси начин как да се ограничат вносът и продажбата на горива с 

високо съдържание на сяра и пепел и да се въведат нови стандарти за отоплителните уреди. Само 

след дебата ще се търси и решение по този въпрос. Дискусията ще е формат "кръгла маса" и ще 

включва всички заинтересувани страни. 

"Виждането ни в момента е, че трябва да намерим начин да ограничим вноса и продажбата на 

горива с високо съдържание на сяра и пепел и да въведем нови стандарти за отоплителните 
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уреди", каза Нено Димов. Решението обаче ще бъде взето след широка експертна дискусия на 

кръгла маса през ноември с всички заинтересовани страни. 

Предложенията за намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт и контрола при 

регистрация на коли с вредни емисии също ще се обсъждат на кръгла маса следващия месец. 

През 2019 г. влизат в сила нови европейски екологични стандарти за битовите отоплителни уреди 

и трябва да се намери механизъм за прилагането им. 

Според Нено Димов най-трудно при решаването на проблемите със замърсяването на въздуха е 

да се намери социално-икономически баланс. Той призова местната власт да участва активно в 

работата на двете работни групи, които ще обсъждат мерки за намаляване на замърсяването от 

битовото отопление и от автомобилния транспорт. 

Министър Димов призова кметовете да кандидатстват за 111 млн. лв. по оперативна програма 

"Околна среда" 2014 - 2020 за общинските програми за справяне с мръсния въздух. 

Министър Димов отбеляза, че вече са закрити 96 от 113 общински депа, но остават три общини, 

които не са изградили навреме регионални депа за битови отпадъци. Сега други общини поемат 

техните отпадъци и не е справедливо всички да плащат цената, обясни министърът. Според него 

обаче до края на годината общините ще закрият старите депа, така че да не се стигне до 

ефективни санкции по наказателната процедура срещу България. 

Министърът информира кметовете и за нов подход за управление на европейската екологична 

мрежа Натура 2000 на териториален принцип. Отговорността за управление на зоните от Натура 

2000 ще е на областните управители, а общинските власти ще имат основна роля за намиране на 

баланс между икономическото развитие, интересите на местните общности и опазването на 

околната среда 

Дневник 

 

19/10 "БалБок": Премахване на опасни отпадъци в България 

Реклама  

През 90-те години на миналия век в България много заводи, компании и земеделски стопанства 

не изхвърлят отпадъците си правилно, оставяйки след себе си купища неизвестни и често 

опасни химикали. С помощта на Enterprise Europe Network, най-голямата в света мрежа за 

малки и средни предприятия (МСП) с международни амбиции, д-р Лилия Желязкова и нейната 

компания "БалБок Инженеринг" се заемат със задачата да премахнат тази заплаха за околната 

среда с помощта на иновативна мобилна лаборатория. 

През 1988 г. д-р Лилия Желязкова разработва технология за обезвреждане на радиоактивните 

отпадъци на единствената българска атомна електроцентрала. Тази нейна идея предопределя 

https://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=3952103&kid=2236785&bid=7654456
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решението ѝ да основе компанията "БалБок Инженеринг" АД, която през последните 20 години 

помага за почистването на опасни отпадъци из цяла България. През 2014 г. тя решава да разшири 

обхвата на предлаганите от "БалБок" услуги, заемайки се с решаването на един от най-сериозните 

екологични проблеми на Балканите. 

"Управлението на неизвестни опасни отпадъци е много сложен процес", казва д-р Желязкова. 

"Преди да пристъпим към съответния вид третиране на отпадъците, първо трябва да ги 

идентифицираме, да определим техния произход и състав." 

Безрезервна подкрепа 

Неизвестните опасни отпадъци могат да бъдат токсични, възпламеними, корозивни, заразни и 

дори канцерогенни. "БалБок" разработва цялостно решение за почистване на подобни опасни 

вещества, като създава мобилна и централна лаборатория, позволяващи вземане на проби и 

идентифициране на отпадъци с неизвестен произход. Въпреки амбициозния план да се заеме с 

толкова сериозен проблем, компанията се нуждае от консултиране. Именно поради това тя се 

обръща за помощ към ARC Consulting ― българска организация, членуваща в Enterprise Europe 

Network. 

С помощта на ARC Consulting "БалБок" успява да предприеме действия и мерки, които да направят 

проекта за управление на отпадъците по-ефективен. Така ARC Consulting и "БалБок" създават 

иновативна стратегия, идентифицирайки нови услуги, които да бъдат предложени на пазара, и 

възприемайки набор от индикатори за измерване на иновативността на компанията. 

След това ARC Consulting помага на "БалБок" да премине през процеса на кандидатстване по 

програмата "Иновации в зелена индустрия" за България, част от Норвежкия финансов механизъм 

за периода 2009-2014 г., в резултат на което "БалБок" получава подпомагане в размер на повече 

от 370 000 евро. 

"Това, което "БалБок" предложи с този проект, беше съвсем ново не само за компанията, но също 

така и за страната и Балканите", казва Даниела Чонкова, програмен координатор на ARC Consulting 

и координатор на EEN в България. Очаква се проектът да доведе до оптимизиране на дейността на 

компанията и до намаляване на цената на предлаганите от нея услуги, което от своя страна ще 

доведе до увеличаване на пазарния ѝ потенциал." 

Създаване на работни места 

"Сега можем да достигнем до повече хора и да променим отношението им към отпадъците", 

споделя д-р Желязкова. "Това не се отнася само за бизнеса, но и за училищата и домакинствата." 

Сътрудничеството между "ARC Consulting" и "БалБок" доведе до откриването на нови работни 

места за химици и специално обучени шофьори, а в близко бъдеще се очаква да бъдат назначени 

още хора, тъй като бизнесът с почистване на опасни отпадъци с неизвестен произход се разраства. 

"Проблемът с тези отпадъци, натрупани в периода на промените след 1989 г., не е характерен 

само за България, но и за други страни от Източна Европа", казва д-р Желязкова. 
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"Осъществяването на проекта ще даде възможност на много нови компании най-сетне да решат 

дълго отлагания проблем с отпадъците си." 

Д-р Ралица Ангелова, изпълнителен директор на "БалБок", добавя: "Чрез този мощен нов 

инструмент науката навлиза още по-осезаемо в практическата ни работа и ни позволява да 

продължим да търсим ефективни решения за бизнеса и околната среда." 

Илюстрация 

 

Капитал 

 

19/10 Екоминистърът насърчи Велинград да използва 

геотермално отопление като мярка срещу мръсния въздух 

Екоминистърът насърчи Велинград да се възползва от минералните си води и да премине на 

геотермално отопление като мярка срещу мръсния въздух. Той подчерта, че подобни проекти 

имат шанс да спечелят финансиране по оперативна програма "Околна среда 2014-2020". 

Нено Димов се срещна с кмета Костадин Коев, представители на туристическия бранш и 

граждани. "Проект със захранване на общински сгради и частни домакинства може да попадне в 

обхвата на "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) и да получи финансиране", увери министърът, 

цитиран от пресцентъра на МОСВ. 

Проектът може да се разработи като пилотен и да послужи за пример на други общини с 

минерални извори. За да бъде финансиран по ОПОС, проектът трябва да е в един район или 

квартал, за да може да се направят измервания преди и след реализацията и да се покаже 

ефектът от инвестицията, поясни той. 
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"Ако докажем, че след реализацията на проекта намалява нивото на фини прахови частици от 

битовите отоплителни уреди, ще бъдем убедителни, че инвестицията на европейски средства има 

екологичен ефект", каза Нено Димов. Министърът насърчи местните власти да търсят такива 

начини за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Във връзка с проекта за добив на волфрам на територията на общината Нено Димов увери, че 

министерството и РИОСВ – Пазарджик ще продължат да отстояват интересите на гражданите и 

закона, който ги пази. Той информира гражданите за решението на РИОСВ – Пазарджик, да 

отхвърли ОВОС на проекта за добив на волфрам и увери, че в него са спазени всички законови 

процедури. 

На въпрос за финансиране на изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в 

района министърът отговори, че не са изпълнени критериите за обединяване на ВиК дружества в 

Пазарджишка област и затова няма да може проектът да се финансира по ОПОС. Ще се търсят 

възможности за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за общините с 2000 до 10 000 еквивалент жители, които не в момента 

не попадат в обхвата на финансиране по европейски програми. 

Дневник 

 

23/10 Старите автомобили ще влизат в центъра на Лондон 

срещу такса от 10 лири 

Собствениците на автомобили, произведени преди 2006 година, които не покрива екостандарта 

Евро 4, от днес ще плащат допълнителна такса от 10 лири (21.83 лева) при всяко влизане в 

центъра на Лондон, обяви кметът Садик Хан, цитиран от "Ройтерс". Мярката е в сила от днес. 

Няма значение дали колата е дизелова или бензинова, като таксата ще се дължи в часовете между 

7 и 18 часа. За този период от деня лондонските шофьори плащат и "такса задръстване" от 11.5 

лири (25.10 лв.), което означава, че за собствениците на стари коли минаването през центъра на 

Лондон вече ще струва 21.50 лири (почти 47 лева) дневно. 

"Като кмет съм решен да предприема необходимите действия, за да помогна за прочистване на 

смъртоносния лондонски въздух. Трябва да разрешим здравната криза, пред която е изправен 

Лондон и която води до хиляди случаи на преждевременна смърт заради замърсения въздух", 

посочи Хан. 

Изследване от 2015 г. на лондонския Кралски колеж сочи, че всяка година близо 9500 лондончани 

умират преждевременно заради продължително излагане на замърсен въздух. Мярката на кмета 

Садик Хан е част от усилията по програмата му на стойност 875 млн. лири (1.910 млрд лева) в 

Лондон да бъде създадена зона с крайно ниски вредни емисии в атмосферата. 

 Дневник 
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24/10 В края на ноември започват обсъжданията на 

екооценката на магистралата "Русе - Велико Търново" 

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува доклада с оценката за въздействието върху околната 

среда на проекта за автомагистрала между Русе и Велико Търново. 

Обществените обсъждания в региона ще се проведат по график след малко повече от месец. На 28 

ноември е дискусията в общините Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново, а на 29 

ноември в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла. На 30 ноември докладът ще бъде представен пред 

жителите на общините Борово, Две могили и Иваново. На 1 декември е обсъждането в община 

Русе. 

Дължината на бъдещата магистрала е 133 км. Началото на проекта е на 3 км източно от 

съществуващия Дунав мост при Русе, а краят е след Дебелец, по посока на път II-55. В 

разработените варианти на трасе са проучени възможните технически решения за изграждане на 

автомагистралата по нов терен извън съществуващия път I-5. Проектът е разделен на три участъка: 

Русе – Бяла /от 0+400 до км 40+357/, обход на гр. Бяла /от км 40+357 до км 76+200/ и Бяла – 

Велико Търново /от км 76+200 до км 133+500/, информира пътната агенция. 

Изграждането на автомагистралата е сред приоритетните обекти, тъй като направлението 

осигурява транзитния трафик по коридор №IX и международен път Е85, се казва в съобщението. С 

построяването й ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен 

трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън 

населените места. АМ "Русе - Велико Търново" ще бъде основна връзка, свързваща втория мост 

над река Дунав при Русе с Велико Търново, с път I-4 София - Велико Търново - Варна, път I-3 София 

- Плевен - Русе и бъдещия участък от АМ "Хемус". 

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, а също 

и Докладът за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се 

както на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура". Може да бъде открит в секция 

"Нормативна база", подсекция "Документи" или на следния линк 

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/dokumenti/dovos-ruse-veliko-trnovo/. На хартиен 

носител е достъпен в администрацията на конкретната община всеки работен ден.  

Според доклада трите варианта за алтернативно трасе на автомагистралата засягат седем 

защитени зони от мрежата на "Натура 2000" и, в зависимост от избора на трасе, между 7 и 11 

археологически обекта. 

Основните фактори, рискови за здравето на населението в районите на строителната дейност по 

трасето, са шумовият и праховият. 

Хигиенният експертен анализ доказа, че строежът на трасето, съобразен с изискванията за такъв 

род съоръжения и при вземането на необходимите мерки за защита, няма да доведе до значима 

промяна в здравния статус на населението и здравния риск може да се прогнозира като нисък, се 

http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/dokumenti/dovos-ruse-veliko-trnovo/
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казва в доклада. Новите, по-добри технически параметри на посоченото трасе при сравнение с 

вече съществуващи пътища, пък ще допринесат за по-равномерен и ефективен ход на МПС, с 

което практически се избягва увеличаването на шумовите, праховите и токсикохимични емисии. 

Това ще се отрази благоприятно на санитарно-хигиенните условия на околната среда и жизнената 

среда на населението, е записано в доклада. 

Дневник 

 

26/10 Заради дъждовете депото за битови отпадъци и 

пречиствателната станция край Бургас не работят 

Новото депо за битови отпадъци и пречиствателната станция в квартал "Горно Езерово" на Бургас 

не работят след проливните дъждове. Това съобщи пред БНТ министърът на околната среда Нено 

Димов, който снощи заедно с още двама свои колеги бе изпратен от премиера на мястото на 

бедствието. 

Тази сутрин Димов обясни, че е компрометирана частично дренажна система на депото, но няма 

изтичания от нея. Тя обаче не може да се използва докато не се оцени проблемът. Още не е ясно 

колко голям е той. Министърът посочи, че има готовност за отваряне на временни площадки за 

складиране на отпадъците. 

Пречиствателната станция в Езерово не работи, защото е залята от вода. Оценка за щетите върху 

нея ще има след като водата се оттегли, обясни Димов. 

Междувременно областният управител на Бургас Вълчо Чолаков обяви, че остава бедственото 

положение в Камено и частичното в Бургас като очаква към обяд да бъдат отменени. Тази сутрин 

продължава издирването на една жена от Камено, която от вчера е в неизвестност. В Камено днес 

е ден на траур след като трима души станаха жертви на бедствието. 

В отговор на въпрос министърът на околната среда посочи, че за разлика отпреди години вече 

има взети мерки за защита на населението - като например сега има единен орган, който следи за 

техническото състояние на язовирите. Но от друга страна хората са били предупреждавани за по-

малко валежи. "Има неща, които човек не може да прогнозира", заключи той. 

Министърът обяви, че през ноември ще има две публични дискусии, свързани с обмисляните 

мерки срещу замърсяването на въздуха. На едната от тях ще се обсъжда как на хората да се 

продават горива, които отговарят на екостандартите. Той даде пример с отоплението с дърва и 

въглища, които са основни замърсители в някои населени места като Видин, например. Според 

Нено Димов в този случай замърсяването на въздуха е в резултат на бедността на хората. Другата 

дискусия ще бъде свързана със замърсяването от автомобилите. 

Дневник 
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27/10 Екоминистерството пренасочва отпадъците на девет 

общини от неработещото депо край Буграс 

Министерство на околната среда и водите ще пренасочва битовите отпадъци на девет общини в 

област Бургас от неработещото регионално депо. Това съобщи министърът Нено Димов, цитиран 

от пресцентъра на МОСВ. 

По думите му, депото има сериозен проблем и в момента не може да бъде използвано, но няма 

изтичане и опасност от замърсяване на околната среда. 

Нено Димов присъства на инспекция на завода за отпадъци на София с кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъкова и ръководителя на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в ГД 

"Околна среда" на Европейската комисия Джордж Кремлис. 

"Подготвяме спешни мерки за затвореното депо, които ще предложим на правителството и 

очаквам да бъдат одобрени на извънредно заседание още в понеделник", съобщи министърът. 

Депото беше затворено заради компрометирана дренажна система и по първоначална оценка 

възстановяването му ще отнеме няколко месеца. 

Утре министър Димов ще бъде в Бургас, където с кмета на общината Димитър Николов и 

директора на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова ще вземат решение за осигуряване на временни 

депа и площадки за битовите отпадъци на деветте общини. Това решение ще бъде представено в 

понеделник на Министерския съвет, така че да не се създава кризисна ситуация в Бургас и 

региона. 

Днес той ще обсъди мерки за подобряване на контрола на язовирите с министъра на икономиката 

Емил Караниколов. 

Димов: "Изгарянето на RDF като мярка срещу мръсния въздух" 

Министърът е оценил високо завода за третиране на битовите отпадъци на София и е подчертал, 

че от 100% боклук са постигнати 80% суровина и само 20% отпадък. 

Нено Димов очаква до края на годината МОСВ и Столичната община да приключат с 

документацията по третата фаза на проекта по Оперативна програма "Околна среда", която ще 

даде възможност RDF горивото да се изгаря в "Топлофикация София". Според министъра това ще 

помогне за решаването на сериозния проблем с мръсния въздух на столицата и намаляването на 

фините прахови частици. 

"Последните данни от 2016 г. показват, че София е много близо до изпълнението на европейските 

критерии за качество на въздуха. "С мерките на Столичната община очаквам София да бъде един 

от първите големи градове, за който ще докладваме на ЕК, че е постигнал нормите на годишна 

основа", каза Димов. 

Дневник 


