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БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №11 
2017 

01/11 До месец ще бъде възстановено депото за отпадъци в 

Бургас, увери екоминистърът 

До месец следва да бъде възстановено наскоро изграденото депо за битови отпадъци в Бургас, 

което пострада тежко при наводнението от 25 октомври. Това съобщи министърът на околната 

среда и водите Нено Димов в сутрешния блок на Би Ти Ви. 

Заради проблема, тази седмица бяха отворени извадените от експлоатация общински депа в 

Бургас, Карнобат, Несебър и Поморие. Отпадъците ще се депонират временно там. 

Днес Димов заяви, че няма опасност от екологична катастрофа заради наводненото депо в Бургас. 

По думите му системите за отводняване са сработили и няма изтичане на замърсени води. Призна 

обаче, че ще се наложи проектиране на нови защити, за да няма подобни проблеми при други 

поройни дъждове в бъдеще. 

"Ще има една отсечка, която вероятно ще трябва да се доизгради. Но никой не е проектирал за 

такъв тип дъжд", заяви Димов. По думите му размерът на щетите все още се изяснява, а кметът на 

Бургас е уверил, че депото ще бъде възстановено в 30-дневен срок. 

Екоминистърът посочи становището на метрологичната агенция, че в областта няма тежко 

компрометирани язовири, а е имало преливане заради поройния дъжд. "Когато има 4 жертви, е 

можело да бъде направено и още нещо", каза той. Добави, че в националната система за 

управление на водите, която предстои да бъде изградена, ще има и елемент за ранно 

предупреждение. В момента обществената поръчка за системата се обжалва, а Димов каза, че 

когато съдебната фаза приключи той ще опита да задейства процедурите максимално бързо. 

Дневник 

 

01/11 Без автомибили в центъра на София въздухът е до шест 

пъти по-чист 

Шест пъти по-чист въздух от обичайното за София са дишали столичани в Деня без автомобили. 

Това показват измерванията качество на въздуха в града, измерени с мобилна автоматична 

станция на Изпълнителна агенция на околната среда в дните с и без автомобилен транспорт. 

Меренето е извършено в рамките на четири дни – в периода от 19 до 22 септември 2017 г. като 

част от Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили. 

http://www.dnevnik.bg/regioni/2017/10/25/3065664_sela_v_obshtina_kameno_sa_otkusnati_sled_dujdovete/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/10/30/3068893_kabinetut_otpusna_1_mln_lv_za_vuzstanoviavaneto_na/
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Експертите на агенциите правят и заключението, че в централната част на София основен източник 

на замърсяването на атмосферния въздух е именно автомобилният транспорт. Защото в центъра 

няма точкови източници (предприятия), емитиращи вредни вещества, няма и отопление за битови 

нужди на твърди и течни горива, уточняват от ИАОС. 

Мобилната станция на агенцията е била разположена в централната част на столицата в района на 

пл. "Княз Александър І Батенберг". 

Анализът на замърсителите от автомобилния транспорт показва, че в деня без автомобилен 

транспорт: 

- Концентрациите на азотен диоксид намаляват от 2 до 6 пъти (за часовите стойности); 

– Концентрациите на ФПЧ10 намаляват от 2 до 5 пъти (за 24 часовите стойности); 

– Концентрациите на ФПЧ2.5 намаляват от 2 до 6 пъти (за 24 часовите стойности); 

– Концентрациите на въглероден оксид намаляват от 1.7 до 3 пъти (за часовите стойности); 

– Концентрациите на серен диоксид намаляват от 1.5 до 3 пъти (за часовите стойности). 

Дневник 

 

02/11 Екоминистерството увеличава приходите от такси в 

бюджета за 2018 г. с 5.1 млн. лв. 

През следващата година министерството на екологията планира да увеличи приходите от такси с 

5.1 млн. лв. Тази заявка е направил министърът Нено Димов, цитиран от пресцентъра на МОСВ, по 

време на обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от 

парламентарната комисия по околна среда днес. 

Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, а приходите се 

трансферират на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 

финансиране на екологични проекти. В проекта на бюджета общо приходите на МОСВ са 56.3 млн. 

лв. Те се формират основно от приходи от държавни такси, глоби, санкции и концесии. 

Предвидените разходи през 2018 г. са в размер на 49.8 млн. лв. и са завишени с 3.8 млн. лв. 

спрямо 2017 г. От тези средства 2.3 млн. лв. са за персонал, 0.4 млн. лв. - за издръжка. За 

закриване и рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово са 

предвидени 1,1 млн. лв. като капиталови разходи. 

През 2018 г. очертаните основни посоки в работата на администрацията са: управление и контрол 

на водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, 

съхраняване на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда. 

Дневник  
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02/11 Тонове опасни отпадъци са открити край Свищов 

Тонове опасни отпадъци от преработка на олово са открити на нерегламентирано сметище край 

Свищов, предаде Би Ти Ви. Задържан е и камион, преди да разтовари поредните отпадъци. 

До разкриването на нерегламентираното сметище в западната индустриална зона на града се 

стигнало след сигнал от местни жители за нетипична, остра миризма. Мястото е открита шлака, а 

камионът е задържан няколко часа по-късно. Той е собственост на софийска фирма, изкупила 

отпадъците от завод за производство на акумулатори в Монтана. 

Инспекцията по околната среда е установила 4 курса на камиона и смята, че на сметището са 

изхвърлени около 80 тона опасни материали. Първият курс камионът е направил на 26 октомври. 

Вредните отпадъци впоследствие са били закопани с багери на метър и половина под земята, като 

има и непокрити. 

Собственикът на фирмата е поел отговорността за замърсяването. Той може да бъе глобен с 

между 5 хил. и 30 хил. лева и ще трябва да отстрани замърсяването 

От завода за акумулатори "Монбат" съобщиха, че нямат общо с рециклирането на отпадъците и че 

имат сключен договор с лицензираната от Министерството на околната среда и водите фирма. 

Дневник 

 

03/11 250 компании в света са отговорни за една трета от 

всички емисии парникови газове 

Най-големите замърсители с въглероден диоксид в световен мащаб са 250 компании – те са 

отговорни за една трета от всички вредни емисии парникови газове, предизвикани от човека. 

Едва 30% от тези фирми имат достатъчно амбициoзни цели, за да ограничат покачващите се 

температури под критичната точка. Това показват ново проучване, публикувано тази седмица, 

цитирано от агенция "Ройтерс". 

Въглищната индустрия в Индия, "Газпром" и "Ексон Мобол" са начело на списък при измерване на 

емисиите въглеродния диоксид, отделени от компани и от потребители, които използват техните 

продукти. 

"Без постоянен спад на емисиите от тази група компании, не е възможно ефективното намаляване 

на дългосрочните рискове от изменението на климата", прогнозира проучването на Thomson 

Reuters Financial & Risk. 

През последните три години емисиите от групата на тези 250 компании са запазили едно и също 

ниво. За да ограничат температурите в съответствие с целите, поставени от Парижкото 
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споразумение за климата през 2015 г., в същия период е трябвало те да намаляват с около три 

процента годишно, изчисляват в доклада. 

Изследването констатира, че тези фирми отделят общо една трета от световните въглеродни 

емисии и че едва 30% от тях са поставили амбициозни цели, за да успеят да ги ограничат 

ефективно. 

Според Парижкото споразумение от 2015 г. почти 200 държави обещаха да намалят емисиите, за 

да ограничат ефектът от климатичните промени и заявиха, че ще работят за включването на 

частния сектор в тези усилия. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се съмнява, че човешката дейност е основната причина 

за изменението на климата, планира да оттегли държавата от сделката в Париж. 

Дейвид Любин, съавтор на доклада обяснява пред Ройтерс, че 250 изпълнителни директори на 

тези компания е е сравнително малка аудитория, която може да бъде събрана заедно. "Това са 

лидерите, които наистина имат значително влияние върху съдбата на планетата". 

Дневник 

 

03/11 Опасните отпадъци край Свищов не застрашават 

населението и въздуха, увери експерт 

Няма опасност за здравето на населението, както и за замърсяване на въздуха заради откритите 

опасни отпадъци в нерегламентирано сметище край Свищов. Това обяви пред Би Ти Ви началник-

отдел "Управление на отпадъци" при РИОСВ - Велико Търново Станислав Станчев. 

Той обаче уточни, че все още не са направени каквито и да е проби. Към момента е установено 

какво точно е изхвърлено. Това са живачни и оловни съединения, които се извличат от 

акумулатори. Отпадъците са изкупени от софийска фирма, като преди това са били на завода за 

производство на акумулатори в Монтана "Монбат". 

От компанията обявиха, че нямат нищо общо с рециклирането на отпадъците и уточниха, че са 

сключили договор за транспортирането им с лицензирана от екоминистерството фирма. 

Според Станчев изхвърлените около 80 тона отпадъци е трябвало да бъдат насочени към 

лицензираната площадка за подобни боклуци в Пловдив. Фирмата, която е извозила опасните 

отпадъци има подобни площадки още в Стара Загора и Русе. Той обаче не успя да обясни защо 

отпадъците са били изхвърлени край Свищов, но допълни, че е получил уверение, че всичко ще 

бъде преместено на сметището край Пловдив. 

Фирмата превозвач има заявено инвестиционно намерение в РИОС-Велико Търново за дейност, 

свързана със същия отпадък, но не за този район. Не им е издадено разрешително да извършва 

такава дейност в района на Свищов, уточни Станчев. 

http://www.dnevnik.bg/regioni/2017/11/02/3071119_tonove_opasni_otpaduci_sa_otkriti_krai_svishtov/
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Проверката на случая продължава, като вече е направено предписание, след което ще се състави 

и санкция. Тя е в размер между 10 хил. и 30 хил. лв. 

Дневник 

 

03/11 Кладенци в Горна Оряховица са замърсени с препарат за 

химическо чистене 

В четири от пет кладенци на БДЖ в Горна Оряховица е установено наднормено съдържание на 

тетрахлоретен , съобщи кореспондент на БНР. От тези кладенци се водоснабдява и жилищният 

квартал "Гарата" в града. 

Тетрахлоретиленът е безцветна течност, широко използвана за химическо чистене и 

обезмасляване. 

Замърсяването с химикала е засечено по време на рутинна проверка на водопроводната мрежа в 

квартал "Гарата". 

По разпореждане на здравните инспектори, от БДЖ са преустановили веднага водоснабдяването 

от замърсените кладенци. 

Шахтовите водоизточници са в промишлената зона на Горна Оряховица, където работят няколко 

химически предприятия. Предстои собственикът на кладенците, Басейновата дирекция и 

Екологичната инспекция да установят източника на замърсяване. 

В момента жителите на квартал "Гарата" пият чиста вода, уверяват от Здравната инспекция. 

Предприети са незабавни мерки за изолиране на замърсените кладенци и превключване на 

водопроводната мрежа за населението към централното водоснабдяване от ВиК "Йовковци", 

съобщиха от Регионалната здравна инспекция. 

Дневник 

 

03/11 Озоновата дупка е най-малка от близо 30 години насам 

Озоновата дупка над Антарктида е най-малка от 1988 г. насам, съобщи НАСА. Огромната дупка в 

защитния озонов слой е достигнала максимума си през септември, като е била 19.6 млн. кв. 

километра, което е близо два пъти и половина повече от територията на САЩ. Тази година 

максимумът на озоновата дупка е с 3.37 млн. кв. км по-малък от миналогодишния и с 8.5 млн. кв. 

км по-малък, отколкото през 2015 г. 

Смаляването на озоновата дупка се дължи на бури в горната атмосфера, които са я затоплили и са 

попречили на хлора и брома да изчерпат озона. Явлението е преди всичко естествено, но се 
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наслагва върху тенденцията за постоянно смаляване на озоновата дупка след забраната на 

изчерпващите озона химикали през 1987 г., съобщава БТА. Най-голяма озоновата дупка е била 

през 2000 г. - 29.86 млн. кв. км. 

Озонът е безцветна комбинация от три кислородни атома. Той предпазва повърхността от 

ултравиолетовите лъчи, които предизвикват рак и увреждат посевите. 

Учени обявиха преди няколко години, че без договора от 1987 г., до 2030 г. болните от рак на 

кожата щяха да са с 2 милиона повече. Озоновата дупка се възстановява заради забраната на 

химикали, използвани в хладилниците и аерозолите. 

Дневник 

 

04/11 Нивата CO2 се покачват с рекордни темпове през 2016 г., 

сочи доклад на ООН 

Количеството въглероден диоксид в атмосферата на Земята е нараснало с рекорден темп през 

2016 г. като достига ниво, което не се е случвало от милиони години. Това потенциално може да 

доведе до 20-метровото покачване на морското равнище и да добави 3 градуса към глобалните 

температури. Това предупреди тази седмица Организацията на обединените нации, цитирана от 

агенция "Ройтерс". 

Атмосферните концентрации на въглероден диоксид са стигнали 403,3 ppm (части на милион) в 

сравнение с 400 ppm през 2015 г., съобщава Световната метеорологична организация към ООН в 

своя годишен бюлетин за парниковите газове. 

Темпът на растеж е с 50% по-бърз от средния за последното десетилетие като така 

концентрацията на въглероден диоксид стига до равнище с 45% над прединдустриалните нива. 

Подобни нива са далеч отвъд границата от 180-280 ppm, наблюдавана при последните цикли на 

ледниковите периоди и затоплянията. 

Тези данни правят още по-важно провеждането на срещата за климата в Бон следващата седмица, 

когато министрите на околната среда от целия свят ще се съберат за да изработят насоки за 

Парижкото споразумение за климата, подкрепено от 195 страни през 2015 г. 

Американският президент Доналд Тръмп планира да изтегли Съединените щати от договора. 

Целта на пакта е да ограничи повишаването на температурите "значително под 2 градуса Целзий" 

от прединдустриалния период. 

Въглеродните емисии от човешки дейности от източници като въглища, петрол и цимент, както и 

заради обезлесяването достигнаха рекордни нива през 2016 г. Ел Ниньо също допринесе за по-

високи нива на СО2, отбелязват от Световната метеорологична организация към ООН. 
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Доколкото учените могат да твърдят със сигурност, светът никога не е претърпявал подобно 

повишаване на въглеродния диоксид като това през последните десетилетия. То се случва 100 

пъти по-бързо, отколкото е било при излизането на света от последната ледникова епоха. 

Последният път, когато нивата на въглероден двуокис са достигнали 400 ppm, е било преди 3-5 

милиона години, в средата на Плиоцена. 

От 1990 г. насам ефектът на глобалното затопляне се е увеличил с 40%. Другите два основни газа – 

метан и азотен оксид – също са достигнали рекордни концентрации миналата година, макар при 

по-бавен темп на увеличение от въглеродния диоксид. 

Дневник 

 

05/11 Германски строител спасява хиляди тонове бетон от 

сметищата, като ги рециклира 

Законите за опазване на околната среда в Германия са си наказателно право. Така се шегуват в 

най-голямата производствена база на "Феес" - компания, която първа в Германия е затворила 

цикъла на строителните материали: изгражда, руши и преработва отломките. 

Зад шегата се крие фактът, че във "Феес" - носител за 2016 г. на най-щедрата награда за опазване 

на околната среда в Европа - действително познават хора, изхвърлили неправилно и дори по 

неволя строителен отпадък и прекарали нощ (или повече) в ареста. Санкциите за безразборното 

отърваване от такива материали в много държави отдавна или отскоро са норма в търсене на по-

високи стандарти. В Германия обаче тези правила са част от система. Известният енергиен преход 

(Energiewende), който обхваща редица сфери на човешка дейност от енергетиката до градската 

мобилност и планиране се случва и в строителството въпреки подема в сектора (близо 26% повече 

разрешителни за строежи са издадени през 2016 г., отколкото през предходната) и нарастващото 

търсене на нови жилища. 

Амбициозните цели за намаляване на вредните емисии с 40 на сто до 2020 г. в сравнение с нивата 

от началото на 90-те изглеждат трудно постижими, но дори доближаване до тях ще изисква 

участие на строителния бранш, отговорен за голяма част от вредните емисии. В новия Климатичен 

план за действие до 2050 г. правителството говори за нуждата да се разгледат и интегрират 

възможности, които да променят целия жизнен цикъл на материалите. 

На строителните компании вече се налага да мислят по-мащабно - как да пестят от материали, да 

намаляват размерите на сметищата, да имат по-малки транспортни разходи и най-вече - как 

ресурсите да се връщат в икономиката.  

Валтер Феес е сред хората, които прилагат теорията на "енергийния преход" на практика - добавя 

бизнеса с рециклирането към работата на семейната строителна компания, носеща фамилното му 

име. Всъщност първо разширява дейността ѝ само с разрушаване и забелязва, че при него остават 

хиляди тонове отпадъци, чието извозване е трудоемко, а биха могли да се използват по-добре. С 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/22/3063311_mogat_li_obshtuvashtite_koli_i_samoobuchavashtite_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/22/3063311_mogat_li_obshtuvashtite_koli_i_samoobuchavashtite_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/10/29/3066931_pod_igluto_ot_vurbi_ili_kak_se_jivee_v_obrazcoviia/
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/14/3041701_germancite_podkrepiat_energiiniia_prehod_no_posokata/
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годините кстравагантният за времето си процес се превръща в норма. Преди това обаче "Феес" е 

единствената фирма с лиценз от германското правителство за производство използване на 

рециклирани строителни материали и специално за наградения миналата година рециклиран 

бетон. 

Кръгът се затваря 

Фирмата на близо 60 години с над 200 служители вече е една от най-продуктивните в Баден-

Вюртемберг с дейности от строително инженерство, разрушаване и рециклиране до транспорт, 

управление на отпадъци и кондициониране на почвата разказва Франк Хуберт. Той е 

представител за продажбите на "Феес", отговорен за доставките на рециклиран бетон, а и за 

обмена на познания с университетите. 

От прозореца на изследователския център към завода близо до Щутгарт Хуберт започва обиколка 

на завода за журналисти от Централна и Източна Европа, поканени от консултантската компания 

adelphi на обиколка из Баден-Вюртемберг, за да разберат как се осъществява енергийният преход 

в индустрията, но и във всекидневния живот на германците. Съдейки от думите му, поне в Баден-

Вюртемберг преходът е вкоренен в мисленето на част от купувачите, които предпочитат 

рециклирани материали, за да дават "добър пример". 

Мениджърът сочи към срещуположния край на площадката, където са везните за претегляне на 

тонове материал - с тях всеки ден се извършват средно по 300 операции. Материалът, който се 

преработва всяка година, пък е средно 800 000 тона. "Плащат както клиентите, които оставят 

материали, така и тези, които купуват", обяснява той. "Приемаме материали, от които клиентите 

искат да се отърват. Ако същите клиенти искат материалът да се обработи, пак си плащат." 

"Клиентите" са най-често строителни компании, градини и общини, които искат да са модел за 

подражание в Германия. Тези няколко групи обаче купуват едва около 70% от материала: 

останалите отиват при строителния бизнес на "Феес", която по този начин затваря кръга и - в 

някои хипотетични ситуации - може да строи с материали от сгради, които сама е разрушила. 

"Искаме отново да използваме строителните отпадъци. Преди много материал се оставяше на 

сметищата. А в Германия нямаме достатъчно места за сметища, нито се издават разрешителни за 

нови. Така че трябва да използваме материала отново и затова имаме нужда от целия цикъл на 

тези материали. Трябва да го следваме. Искаме отново да използваме материала", обяснява 

Хуберт. 

Защо рециклираният бетон е специален 

Крайният отпечатък при използване на бетон е по-малък в сравнение с други материали, но 

производството му е енергоемко - включва смесване на материали като варовик, глина, пясък и 

желязо и изпичането им при температура над 1000 градуса по Целзий. През 2012 г. около 4% от 

въглеродните емисии по света идват от производство на бетон. 
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Убеждението на Валтер Феес, че изхвърлянето на отпадъци на сметища е разхищение, се споделя 

и от строителния инженер Ангелике Метке, която заедно с него още преди години започва да 

изучава възможната повторна употреба на материалите. За нея решаващият момент, който я 

насочва към каузата, е падането на Берлинската стена - тогава стотици многоетажни бетонни 

сгради, известни като Platte, биват съборени в Източна Германия. "Има толкова материал и 

енергия в бетонните блокове и затова особено ме вълнуваше мисълта да ги запазя в 

снабдителната верига", разказва Метке пред "Дойче веле". 

Задачата не е лесна: веднъж влязъл в строителството, бетонът не може направо да се използва 

повторно, тъй като повърхността му абсорбира горива и боя. Системата за измиване, разработена 

от компанията на Феес, позволява замърсителите да се отстранят, а качествата на "рециклирания" 

продукт да останат същите като тези на бетона "първа употреба". Практиката в Германия засега 

потвърждава последното: в Източна Германия вече има жилищни и общински сгради от 

рециклиран бетон, чието използване в бъдеще ще е стандартът за нови многоетажни постройки в 

Берлин според решение на местните власти. 

Тук е и приносът на Метке - освен че тества успешно материалите на Феес, тя доказва, че 

повторното използване на бетонни елементи подобрява стабилността на диги в райони във висок 

риск от наводнения. "Ако тази иновация и отдаденост се приложеха от целия строителен бранш, 

приблизително една трета от търсенето на материали би се покрила с рециклиране", казва 

журито, връчило им Германската награда за опазване на околната среда - отличие, давано от 1993 

г. и в момента на стойност 0.5 милиона евро. 

Ограничения 

Освен бетон и асфалт "Феес" произвежда близо 40 различни продукта, включително материали 

като чакъл и почва за затревяване на покриви. Продава тон от тях на цена, по-висока от тази на 

необработения материал - според Хуберт обаче много фирми и общини предпочитат да купуват 

рециклирани материали. Част от тях може да се види на работната площадка, сортиран с помощта 

на преработени от "Феес" бетонни блокчета. 

За сортиране всеки ден пристигат разнообразни материали - от вече използвани отломки от 

асфалт и бетон до камъни, използвани при изграждането на жп линии и керемиди (от които се 

прави и почвата). На ръка се отделят ненужни отпадъци от пластмаса, парцали и други. Машина, 

създадена по поръчка на "Феес", измива материалите от замърсяващи частици. Камъчетата се 

разделят по размер с друг апарат чрез вода под налягане. Една част заминава към други центрове 

за рециклиране - например металът, който се отделя от отпадъците със специален магнит. Старият 

бетон бива натрошен със специални машини, подобни на ножици или челюсти, преди да започне 

обработката му. 

Енергията за цялата дейност идва от едно място - панелите на покрива, обяснява Хуберт. 

"Взимаме електричество от мрежата само ако времето е лошо за по-дълго време, 
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например три седмици или повече. С излишното количество енергия захранваме електрическата 

мрежа." 

Хуберт съзнава, че рециклирането на строителни материали в момента е съпътствано от 

ограничения. Около десет на сто от материала например все още не може да се върне в 

икономическия цикъл въпреки усилията на "Феес" и другите хиляди преработващи компании, 

които сега работят в Германия. Също така повечето от тях действат на местно ниво - превозът на 

материали на повече от 60 километра е трудоемък и скъп, отбелязва той. "Имаме запитвания 

дори от Китай, арабските страни", но подобна дейност не е ефикасна на големи разстояния, 

добавя. В съседна Швейцария транспортът на материалите на дълги разстояния носи дори 

санкции. 

"Рециклираме 10% от общите количества на сметищата - ако не бяхме ние, "Феес", там щеше да 

има 10% повече материал на сметищата." Десет процента обаче е и пазарният дял на 

рециклирани материали 

в строителството и според Хуберт проблемът не е само във факта, че не всичко може да се 

преработи - компанията например не приема гипс и други леки отпадъци. Той говори и за 

нуждата от политическа подкрепа от централните власти, например мерки, които да насърчат 

употребата на рециклирани материали. В провинция Северен Рейн-Вестфалия например приетите 

спецификации в строителството са на границата да задължат компаниите да използват 

рециклирани материали, но за превръщането им в универсален стандарт ще е нужно още време. 

Ангел Петров, Дневник 

 

08/11 Еврокомисията предложи по-стриктни цели за 

въглеродните емисии на автомобилите 

Европейската комисия обяви, че предлага нови цели за средните емисии на въглероден диоксид 

от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС. Така Брюксел се надява са ускори прехода към 

превозни средства с ниски и нулеви емисии. Според инициативата както за новите автомобили, 

така и за новите микробуси средните емисии на въглероден диоксид ще трябва да бъдат с 15% по-

ниски през 2025 и с 30% по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г. Ще се въведе и 

механизъм, който да стимулира процеса. 

Днес Комисията предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС 

съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с 

поне 40 % до 2030 г., гласи съобщение на сайта на институцията. Тя предлага т. нар. "Пакета за 

чиста мобилност", чиято цел е подобри условията на живот и здравето на европейските граждани 

и особено качеството на въздуха в градските райони. 

Ще се улесни покупката, наемането или отдаването под наем на превозни средства с нулеви 

емисии чрез обществени поръчки, било то за градския транспорт или за други цели като събиране 

http://www.dnevnik.bg/author/534
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на отпадъци. Ясна и проста дефиниция за превозни средства с ниски и нулеви емисии ще замени 

сегашната сложна методология. 

С влизането в сила на Парижкото споразумение международната общност пое ангажимент за 

преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, а автомобилната промишленост 

претърпява дълбоки промени. ЕС трябва да се възползва от тази възможност и да стане световен 

лидер, докато държави като Съединените щати и Китай постигат напредък много бързо, пише 

комисията. Делът на ЕС в световните продажби на нови леки пътнически автомобили е намалял от 

34 % преди финансовата криза (2008/2009 г.) до 20% към днешна дата. За да се поддържат 

пазарните дялове и да се ускори преходът към превозни средства с ниски и нулеви емисии, днес 

Комисията предложи нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и 

микробуси в ЕС, които ще се прилагат съответно от 2025 г. и 2030 г., се казва в съобщението. 

С днешните предложения се установяват амбициозни, но реалистични и приложими правила, 

които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от 

промишлеността, извършващи дейност в Европа. С пакета също така ще се определи ясна посока 

към постигането на договорените ангажименти в рамките на Парижкото споразумение и ще се 

стимулират иновациите в новите технологии и в стопанските модели, както и по-ефикасното 

използване на всички видове транспорт на стоки. Тези предложения ще бъдат подкрепени чрез 

целенасочени финансови инструменти, за да се гарантира бързото им внедряване. 

Целите за намаляване на емисиите на СО2, които Комисията предлага днес, са основани на 

задълбочен анализ и широко участие на заинтересованите страни, от НПО до представители на 

промишлеността, отбелязва още Комисията. 

Какво означава "Чиста мобилност" 

Пакетът "Чиста мобилност" включва следните документи: 

Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да 

започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии. Предложението също така 

включва цели за 2025 г. и 2030 г. Междинната цел за 2025 г. гарантира, че още от настоящия 

момент се дава силен тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се 

дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за 

стимулиране на прехода от традиционните превозни средства с двигател с вътрешно горене към 

екологично чисти превозни средства. 

Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста 

мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по този начин ще осигури 

солидни стимули за търсенето и за по-нататъшното внедряване на решения за чиста мобилност. 

План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на 

инфраструктура за алтернативни горива. Целта е националните планове да станат по-
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амбициозни, да се увеличат инвестициите и да се повиши приемането от страна на 

потребителите. 

Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното 

използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове), ще улесни 

предприятията да се ползват от стимули и следователно ще насърчава комбинираното използване 

на камиони и влакове, шлепове или кораби за транспорт на стоки. 

Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да 

стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи 

алтернативни варианти на използването на лични автомобили, ще допринесе за допълнително 

намаляване на емисиите от транспорта и задръстванията по пътищата. По този начин ще бъдат 

предложени допълнителни, по-качествени и по-достъпни възможности за мобилност, по-

специално за хората с ниски доходи. 

Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива има стратегическо значение за цялостната 

промишлена политика на ЕС, за да може бъдещите превозни средства и други решения в областта 

на мобилността и техните компоненти да бъдат изобретявани и произвеждани в ЕС. 

Дневник 

 

09/11 Великобритания подкрепи пълна забрана на пестициди в 

Европа 

Великобритания ще подкрепи пълната забрана на пестициди, увреждащи насекоми, в цяла 

Европа. За това решение на правителството съобщи секретарят по околната среда Майкъл Гуув, 

цитиран от британския вестник "Гардиън". 

Решението отменя предишната позиция на правителството. Основната причина за промяната в 

позицията са нови проучвания, които доказват, че неоникотиноидите са замърсили огромни 

площи и причиняват щети на пчелните колонии. ТОва се случва след обявяване на резултатите от 

мащабно изследване, според което 75% от всички летящи насекоми са изчезнали в Германия, 

вероятно е да става дума и за по-голям процент. Майкъл Гуув коментира, че е шокиран от 

заключенията от тези проучвания. 

Неоникотиноидите са най-масово използваният инсектицид в света. През 2013 г. Европейският 

съюз забрани употребата им върху цъфтящи култури, но тогава Великобритания беше сред 

държавите, които се противопоставиха на забраната. Европейската комисия настоява за пълна 

забрана на използването им извън оранжерии. Очаква се гласуване през декември, но с новата 

позиция на Великобритания това вече е много вероятно. 

"Последните доказателства показват, че рисковете от неоникотиноидите за околната среда, 

особено за пчелите и други опрашители с ключова роля в хранителната индустрия, са много по-
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големи, от колкото се смяташе преди", коментира Гуув, който изтъква това за достатъчна причина 

за допълнителни ограничения за тяхното използване.  

По думите му не може да си позволим да излагаме на риск популацията на опрашителите. 

Намаляването им или изчеването им има и съществени икономически последици.  

Дневник 

 

10/11 Кампанията срещу въглищата на Майкъл Блумбърг се 

разширява и в Европа 

Кампанията срещу въглищата, подкрепена от милиардера Майкъл Блумбърг, се разширява и 

излиза извън пределите на САЩ, съобщава "Гардиън". Основната цел на мащабната кампания е 

да се намалят опасните заплахи и последици от климатичните промени.  

Блумбърг присъства на срещата на високо равнище за климата в Бон, Германия, където ръководи 

група от представители на американски щати, градове и бизнеси, които се ангажират с действия в 

САЩ, въпреки опозицията на президента Доналд Тръмп. 

От 2010 г. насам Майкъл Блумбърг – специален пратеник на ООН по климатичните промени и 

бивш кмет на Ню Йорк, финансира антивъглищната кампания в САЩ със 164 млн. долара. За това 

време над половината от националните централи, работещи с въглища, са били затворени. 

В четвъртък Блумбърг обяви нов план, на стойност от 50 млн. долара за разширяване на 

кампанията срещу въглищата вече и на територията на Европа, а в последствие и в останалите 

части на света. С тези средства ще се финансират мащабни кампании, нови проучвания на 

последиците от въглищата върху здравето, правни действия срещу въглищни централи, които 

нарушават законодателните ограничения на замърсяване. 

Изгарянето на въглища все още е причина за около 20% от всички въглеродни емисии в 

Европейския съюз, като Германия и Полша са най-големите замърсители. Инициативата 

"Блумбърг" има за цел да ускори постепенното премахване на въглищата, като се възползва от 

бързото намаляване на разходите за възобновяемата енергия и нарастващата обществена 

чувствителност към замърсяването на въздуха. 

"Въглищата са най-големият замърсител", посочва Блумбърг пред "Гардиън". Според него 

замяната на въглищата с други алтернативни горива, ще има осезаем ефект и за действията срещу 

промяна на климата." 

Замърсяването на въздуха, което причинява милиони случаи на преждевременна смърт всяка 

година по света, е още по-категоричен мотив за постепенното премахване на въглищата: "Ако 

живеете близо до електроцентрала на въглища, продължителността на живота ви е значително 
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по-кратка. Тази инициатива ще помогне за ускоряване на прогреса и спасяването на много 

животи, смята той. 

Дневник 

 

10/11 ЕС е в задънена улица за употребата на хербицида 

глифозат 

Страните от Европейския съюз попаднаха в задънена улица за бъдещето на хербицида глифозат, 

след като Европейската комисия ги призова да преосмислят предложението й да да го използват 

още пет години, предаде "Ройтерс". 

Вече две години в Европа се водят спорове какво да се прави с химикала, който е ключова 

съставка в Roundup, най-продавания хербицид на компанията "Монсанто". 

Фермерите го използват повече от 40 години, но употребата му бе поставена под въпрос, когато 

през 2015 г. агенция към Световната търговска организация заключи, че вероятно причинява рак. 

Европейската агенция по химикали обаче обяви през март тази година, че няма никакви 

доказателства, които да го свързват с рака при хората. 

В четвъртък страните от ЕС не успяха да одобрят или да отхвърлят предложението на 

Еврокомисията за петгодишно удължаване на лиценза за използване на глифозата. 

Общо 14 държави гласуваха "за", девет бяха "против" и пет се въздържаха, което не е достатъчно 

за квалифицирано мнозинство според правилата на ЕС, съобщи Еврокомисията. Тя ще внесе 

отново предложението си през следващите две седмици преди 15 декември, когато изтича 

сегашното разрешително. 

Европейският парламент подкрепи пълната забрана на хербицидите на основата на глифозата до 

декември 2022 г. и незабавното ограничаване на употребата на веществото. Според "Грийнпийс" 

ЕС трябва да го забрани незабавно. 

През октомври Европейската комисия предложи удължаване на лиценза за използване на 

глифозата с пет години, след като първоначалният й план за удължаване с 10 години на 

разрешителното не получи достатъчна подкрепа. 

Добър резултат за нашето здраве и околна среда, обяви в съобщение в "Туитър" министърката на 

околната среда на Люксембург Карол Дишбург, цитирана от ДПА. 

Белгийският министър на селското стопанство Дени Дюкарм посочи, че страната му подкрепя 

постепенен отказ от глифозата и иска ЕС да подпомогне алтернативното развитие на селското 

стопанство. 
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Франция ще настоява за удължаване с три години. Според проучване на Ipsos от септември 

забрана на глифозата може да струва на френския зърнен сектор, най-големия в ЕС, 1.1 милиарда 

евро, а на винопроизводителите 900 милиона евро. 

Общите продажби в ЕС на продукти на основата на глифозата са около 1 милиард евро годишно. 

"Монсанто" има дял от около 40% на световния пазар. 

Дневник 

 

10/11 Няма превишение на нормите за радиоактивност в 

България, обяви екоминистерството 

Няма превишение на нормите за радиоактивност в България. Това съобщиха от пресцентъра на 

Министерството на околната среда и водите в петък. Поводът е информацията за преминаване на 

радиоактивен облак с рутений 106 над страната. 

От екоминистерството съобщават, че в периода 29 септември-4 октомври 2017 г. в аереозолните 

проби от стационарните мониторингови пунктове от Националната система за мониторинг на 

околната среда (НСМОС) на МОСВ е измерена специфична активност на техногенния радионуклид 

рутений-106. Данните от шестте пункта в Бухово, село Яна, Бургас, Враца, Плевен и Монтана са 

били своевременно публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по околната среда и 

водите (ИАОС) в раздел "Атмосферна радиоактивност".  

Измерените стойности са значително по-ниски от допустимата средногодишна специфична 

активност за рутений-106, която е 1900 mBq/m3 съгласно Наредбата за основните норми за 

радиационна защита, уточняват експертите. 

На 6 октомври Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е съобщила, че в няколко европейски 

държави, между които и България, през последните дни са регистрирани следи от рутений-106 в 

атмосферния въздух.  

Дневник 

 

12/11 Постановка отвежда при хората, които разделят 

отпадъците на града 

Съвместният проект на студио за документален театър VOX POPULI и екологично сдружение "За 

Земята" – пърформансът "Което остава" е посветен на клошарите или хората, които събират 

отпадъци разделно и ги връщат в пунктове за вторични суровини. Инициаторите ги наричат 

рециклаторите в София  

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/11/09/3075187_oblak_s_niska_radioaktivnost_e_preminal_nad_evropa/
http://eea.government.bg/bg/dokladi/threemonth/threemonth_03_2017/radiatn/radactiv
http://www.bnra.bg/bg/news/20171006
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Нестандартният спектакъл на открито ще разходи зрителите по няколко емблематични софийски 

улици, за да им разкрие един паралелен живот в града. Или запознаване с хората, които разделят 

ръчно отпадъците ни и ги връщат в пунктовете за вторични суровини.  

Това е и първата премиера, с която ще се открие официално модулът В/ХОД навън – 

документалния пърформанс "Което остава". Датата е 14 ноември, вторник, началото е в 19.30 ч.  

Съвместният проект на студио за документален театър VOX POPULI и екологично сдружение "За 

Земята" ще предложи на зрителите един необичаен сценичен формат, т.нар. театър променада. С 

начална точка на обиколката – фоайето на център за култура и дебат "Червената къща".  

Екипът на представлението ще потопи гостите в едно сюреалистично изживяване-пътешествие 

между три знакови софийски улици, за да ги направи свидетели на ситуации от паралелен живот 

на града, разказват организаторите. Пред паметните плочи, контейнерите за боклук, графитите и 

невидимите скривалища проговарят хората, които се грижат за онова, "което остава". 

Проектът с режисьор Неда Соколовска е фокусиран върху социално значими теми и маргинални 

общности, останали встрани от медийното внимание и гражданския диспут. "Което остава" е за 

онези хиляди хора, които ежедневно събират разделно отпадъците на града, предават ги в 

пунктовете за изкупуване и по този начин прехранват себе си и семействата си. 

В представлението участват Петко Каменов, Пламена Пенчева, Георги Налджиев, Стойка 

Стефанова. Входът за събитието е свободен, като публиката ще може да направи дарение по 

избор, като така подпомогне дейността и каузите на "За Земята". 

Поради спецификата на спектакъла, максимумът от зрители, които могат да го видят за 15 души и 

става с предварителна резервация на vox.pop.doc@gmail.com  

Следващите дати за "Което остава" през ноември са 16 и 28 в 19.30 ч. 

Дневник 

 

13/11 Компостираща инсталация ще бъде изградена в община 

Сандански 

Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 тона годишно 

ще бъде изградена безвъзмездно в община Сандански. Финансирането идва от оперативна 

програма "Околна среда". Друга инсталация – отново в тази община и пак безвъзмездно – ще 

третира предварително смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона.  

За това са подписали договор министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на 

Сандански – Кирил Котев, на Кресна Николай Георгиев и на Струмяни Емил Илиев. Това е първият 

договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос "Отпадъци" на ОП "Околна среда 

2014 - 2020", обясняват от пресцентъра на МОСВ. 

mailto:vox.pop.doc@gmail.com
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Според Нено Димов с изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните 

цели, заложени в законодателството и в Националния план за управление на отпадъците 2014 - 

2020. Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими 

отпадъци в сравнение с 1995 г. До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци 

трябва да се увеличи до не по-малко от 50%. 

Съоръженията ще бъдат разположени в административните граници на община Сандански и 

обхващат трите общини Сандански, Кресна и Струмяни. Компостиращата инсталация ще обслужва 

над 43 000 жители, а инсталацията за предварително третиране ще преработва отпадъците на над 

47 000 жители. 

Общият размер на инвестицията е над 9.3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 

над 7 млн. лв. е осигурена от оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020". Периодът за 

физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца. 

Дневник 

 

16/11 Такса смет като стимул за отговорно поведение или как 

ще стигнем до кръговата икономика 

Трудно, но не невъзможно. Така заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова отговари на 

въпроса дали е възможно общината да практикува принципите на кръгова икономика, което 

означава всичко, което се отделя като отпадък, да се оползотворява. Както прави в момента една 

италианска община, която Костадинова и нейни колеги са посетили, за да почерпят опит и добри 

практики. 

Според зам.-кмета, за да се случи това и в България, трябва първо и най-после да се промени 

основата за определяне на такса битови отпадъци. Известна още и като таксата "плащаш повече, 

ако изхвърляш повече" беше основна тема на дискусионен форум на тема управление на 

отпадъците, организиран от сдружение "За Земята". 

"Такса битови отпадъци трябва да е на количество генериран отпадък – всеки, който изхвърля 

определено количество, толкова трябва да заплаща. Това трябва да важи както за гражданите, 

така и за бизнеса," е мнението на зам.-кмета на общината, която се прочу с успешното въвеждане 

на разделно събиране на отпадъците "от врата до врата". 

Въвеждането на новата такса, при която замърсителят плаща, се отлага вече от доста години. С 

последното изменение на Закона за местните данъци и такси това трябва да се случи от 1 януари 

2020 г. 

В Свиленград вече работят с такса смет 
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В община Свиленград обаче не чакат новия закон, а вече действат по него: за около 60% от 

бизнеса там таксата се определя от количеството отпадък, а местната власт вече информира 

жителите си за ползите от въвеждането й. Анализите на общинското ръководство показват, че и с 

гражданите може да се подходи по същия начин – таксата да се определя на база съдовете, които 

ползват. 

Костадинова определи като спекулации твърденията, че, ако таксите се определят на база 

количество отпадък, те ще се увеличат задължително. 

"Отлагането на новата такса не стимулира отговорно поведение у гражданите," заяви Костадинова 

по време на форума и подчерта, че не е задължително нововъведението да доведе до по-висока 

такса и зависи именно от това дали хората изхвърлят разделно. 

"Ако работим затова да се намали отпадъкът и постигнем това, което са постигнали европейски 

общини – 10% от общия отпадък да бъде битов, в никакъв случай тази такса няма да се увеличава. 

Обратно - ще се намали", допълни Костадинова. 

КТ "Подкрепа" обвърза такса смет с доходите 

Обратна теза изрази Ваня Григорова от КТ "Подкрепа", според която е сигурно, че такса смет ще 

нарасне и че тежестта от това ще падне върху данъкоплатеца. 

Според нея е редно таксата за битови отпадъци да отразява дохода и имуществото, като се позова 

на конституцията. 

Огромният рециклиращ потенциал 

България разполага с най-голямата рециклираща система на Балканите. Това изтъкна 

изпълнителният директор на една от оползотворяващите организации "Екопак" Тодор 

Бургуджиев. 

"Това е огромен капацитет, който трябва да използваме," каза той по време на дискусията. В 

момента в страната действат 48 завода за рециклиране на пластмаса, 3 огромни завода за стъкло 

и един – за хартия.  

"България има възможност да се включи в кръговата икономика, ако научим гражданите да 

разделят и рециклират отпадъците си. Именно новата такса ще стимулира хората да разделят 

отпадъците си, това пък ще повиши процента на рециклиране в страната и ще понижи цената за 

битов отпадък," каза Бургуджиев, според когото важно е информирането на гражданите и засилен 

контрол. До момента в страната има само 9 санкционирани за неправилно изхвърляне на 

отпадъците си, трима от които са спечелили обжалването в съда. "Санкциите са най-лесния път да 

научим хората да изхвърлят разделно". 
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Евгения Ташева от "За Земята" напомни, че до 2020 г. България трябва да рециклира 50% от 

отпадъците си, а до 2030 г. - 65%, и постави въпроса как на практика е възможно това. Тя цитира 

данни на "Евростат", според които в момента едва 29% от изхвърляното се рециклира.  

Затова, по думите й, новата такса битови отпадъци е целесъобразна – с нея максимално 

количество отпадъци ще бъдат отклонявани от депонирането и ще отиват за рециклиране, 

повторна употреба или компостиране. 

"Такса битови отпадъци е инструментът за промяна в поведението на хората и път към кръговата 

икономика," заключи Ташева. 

Какво приеха депутатите 

Такса смет ще се изчислява по нов начин от 2020 г. според промените в Закона за местните 

данъци и такси, приети през октомври. Общините сами ще избират между три варианта - на база 

брой живеещи на адрес, на вместимост на съдовете или на генерирани отпадъци. Основа за 

определяне таксата ще бъде количеството на смесените битови отпадъци, което на практика 

означава, че потребителите ще бъдат стимулирани да разделят отпадъците си. 

Размерът на таксата ще се определя за календарна година по принципа "замърсителят плаща". 

Дневник, Босилена Мелтева 

 

16/11 Данните за замърсяване на въздуха в България все пак ще 

влязат в нова онлайн карта на Европа 

До края на ноември нивата на замърсяване на въздуха в градовете на България в реално време 

също ще са отразени в новата интерактивна карта за въздуха на Европа. Това уверяват от 

Изпълнителната агенция по околна среда и водите в съобщение до медиите, след като стана ясно, 

че в новия онлайн индекс липсват актуални данни за няколко страни, сред които и България. 

Причината е, че тези държави в момента не предоставят актуалните измервания на 

замърсяването от станциите си към Европейската агенция по околна среда. 

Българската екоагенция също ще се включи в новата онлайн услуга, като данните ще се изпращат 

в реално време до европейската агенция за околна среда, заявяват от ИАОС. "Страната ще бъде 

включена в европейския индекс, след като от ЕАОС бъде осигурен контакт със сървъра, чрез който 

информацията да бъде предавана в реално време. Това се очаква да стане до края на ноември 

след установяване на техническа съвместимост", гласи съобщението. 

Преди две седмици екоагенцията е изпратила запитване до европейската екоагенция за 

"предоставяне на достъп за предаване на данните до специализирания им сървър". Вчера оттам 

са били получени необходимите данни за реализиране на връзката и се работи по 

осъществяването на онлайн контакта.  

http://www.dnevnik.bg/author/142
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/16/3078863_nov_indeks_pokazva_zamursiavaneto_na_vuzduha_v_realno/
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Свързването на данните на двете агенции се извършва по проект на оперативна програма "Околна 

среда 2014 -2020" "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството 

на атмосферния въздух (КАВ) като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално 

време". 

Дневник 

 

21/11 Няма данни за радиация на територията на България 

В момента няма данни за радиация на територията на България, става ясно от изявление на 

Националния център по радиобиология и радиационна защита. От центъра посочват като повод за 

изявлението си появилата се в медии информация, че радиоактивен облак с рутений 106 е 

преминал над България.  

По рано през деня Русия призна, че е регистрирала радиоактивно замърсяване на части от 

територията си в края на септември и началото на октомври, потвърждавайки съобщенията на 

няколко европейски агенции за наблюдение на радиоактивността. 

"Няма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на 

радионуклиди на територията на България", съобщават от центъра днес.  

Експертите от НЦРРЗ посочват, че стойностите, публикувани на страницата на Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС), не налагат предприемане на никакви радиационнозащитни 

мерки на територията на цялата държава.  

Измерените стойности са ниски и нито една от тях не превишава нормативно установената 

граница на средногодишната обемна активност във въздуха, подчертават експертите и уверяват, 

че компетентните институции осъществяват необходимия контрол на въздуха и своевременно 

информират обществеността при наличие на рискови фактори, имащи отношение към здравето на 

населението. 

 

22/11 3 града в България дишат най-мръсен въздух, в София 

ситуацията била добра 

Най-мръсен въздух в България дишат жителите на Видин, Монтана и Горна Оряховица. Именно в 

тези градове е отчетено най-сериозно превишаване на нормата за фини прахови частици на 

атмосферния въздух. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов. 

„За последните две години резултатът от измерванията в в София е добър. Имаме добър резултат 

и в други големи градове. С най-нисък резултат са Видин, Монтана и Горна Оряховица, където са 

отчетени най-сериозни превишения на нормата за фини прахови частици на атмосферния въздух. 

http://eea.government.bg/bg/d
http://eea.government.bg/bg/d
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Но провеждаме много активна дейност, за да намерим конкретни мерки, които да доведат до 

решаване на проблема“, отбеляза още той. По думите му днес в Брюксел се е провела експертна 

работна среща между експерти на Министерството на околната среда и водите и експерти на 

министерствата на енергетиката, на икономиката, както и с представители на Столична община и 

на още няколко общини. „В петък започва голяма национална конференция, също посветена на 

въздуха. А през февруари 2018 г. ще има и международна конференция, която се организира от 

Председателството на Съвета на ЕС на България и Европейската комисия, за въздуха. Другата 

седмица на 28 ноември пък ще имам среща на политическо ниво с комисаря по околна среда, 

морско дело и рибарство Кармену Вела и ще водя заместник-министрите, чиито експерти днес са 

в Брюксел. Така че всичко това са активности, търсещи решения, които да доведат да решаването 

на проблема с чистотата на въздуха. Разбира се, няма как да очакваме това да се случи за една 

нощ. Това е процес, който трябва да продължи“, обясни министър Димов. 

Димов обяви резултатите от извънредна проверка за качеството на атмосферния въздух в София, 

извършена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в периода 13-20 ноември 2017 г. 

За проверката бяха избрани четири места в София с различен тип отопление и автомобилен 

трафик, за да бъде направен сравнителен анализ. Мобилни станции на ИАОС бяха разположени в 

„Младост“ и „Студентски град“, които са предимно на централно топлоснабдяване, кв. „Бояна“, 

който е с преобладаващо отопление на въглища и дърва, и типичен пункт с натоварен транспорт 

на бул. „Ал. Стамболийски“. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. „Наблюдавани са основни 

замърсители като серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и фини прахови 

частици (ФПЧ), които са основният проблем в градовете“, обясни министър Димов. „Навсякъде 

показателите бяха в норма, с изключение на кв. „Бояна“, където на 17 ноември имаше до 2 пъти 

превишение на нивото на ФПЧ, засечено в периода 17-23 ч. Това показва, че основният 

замърсител е бил битовото отопление с твърдо гориво, което потвърждава нашите наблюдения“, 

каза министърът. 

Въздухът в столицата става по-чист през последните години, посочи министър Димов. Той изнесе и 

сравнителни данни за 2014 и 2016 г., според които преди 2 години само в една постоянна станция 

в София е имало по-ниски средногодишни показатели на нормите за ФПЧ. Докато през 2016 г. 

вече почти всички станции отчитат показатели под нормата. „В броя на превишенията също се 

вижда много ясно понижаване на замърсяването в София“, каза още Нено Димов. По повод 

сигнали за случаи на нерегламентирано изгаряне на отпадъци в някои софийски квартали 

министър Димов съобщи, че е разговарял със столичния кмет Йорданка Фандъкова за 

предприемане на строги мерки. Той бе категоричен, че нерегламентираното горене на гуми или 

дрехи втора употреба е недопустимо. За да се предотврати замърсяването на въздуха от подобни 

дейности, предстои затягане на контрола от страна на общинските власти. „Ще търсим ефективни 

решения, разчитаме и на активността на гражданите“, заяви министърът. 

© Actualno.com 
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23/11 Общината ще подари печки за отопление на 30 

домакинства в Нови Искър 

Столичната община ще подмени отоплителните печки, които изгарят дърва и въглища, на 30 

домакинства в район "Нови Искър" с пелетни печки, което ще струва 90 хил. лева на общинския 

бюджет. Предложение е на зам.-кмета по екология Йоана Христова и днес бе прието от Столичния 

общински съвет. 

На практика това е първата стъпка на общината да се справи с един от основните замърсители на 

въздуха в града - битовото отопление с твърдо гориво. От изказването на Йоана Христова след 

гласуването обаче се разбра, че подмяната няма да има ефект върху околната среда, а се прави, за 

да се разбере какъв интерес има от гражданите и дали администрацията има възможност да се 

справи със задачата. 

"Разбира се, че тези 30 печки няма да решат проблема и няма да окажат влияние", каза Христова. 

Тя посочи, че програмата е пилотна именно за да се види къде ще са проблемите в процедурата, 

за да може да се приложи и в по-голям мащаб. 

Според предложението домакинствата, чиито отоплителни уреди ще бъдат подменени, ще бъдат 

избрани по критерии, като с приоритет са социално слабите или семействата, в които един от 

членовете е с трайни увреждания. Кандидатите могат да подават заявленията си в деловодството 

на община "Нови Искър", като към тях трябва да приложат копия от ТЕЛК/НЕЛК, служебни 

бележки с месечните доходи на работещите в семейството и документи за самоличност. 

Йоана Христова посочи, че освен печките, които ще струват 70 хил. лева, общината ще плати и за 

пелетите за отопление, за които са заделени 20 хил. лева. Срокът за кандидатстване ще бъде 

около 2 месеца, като според зам.-кмета 30 домакинства ще бъдат оповестени до края на 

февруари. 

Дневник 

 

24/11 Най-вредните горива за битово отопление ще бъдат 

ограничавани от следващата зима 

Стандарт за горивата, използвани за битовото отопление в България ще бъде в сила от следващия 

отоплителен сезон – през 2018 г. 

С това се ангажира в отговор на журналистически въпрос министърът на екологията Нено Димов 

по време на конференция за въздуха, с участието на всички отговорни министри, вицепремиера 

Валери Симеонов, кмета на София Йорданка Фандъкова. 
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Стандартът трябва да контролира количеството съдържание на пепел и сяра във въглищата и 

брикети, използвани за горене. Контролът дали стандартът се спазва ще бъде упражняван чрез 

взимане на проби и анализ, обясни началник на дирекция "Околна среда" Георги Михайлов. 

В момента обаче в Закона за качеството на въздуха липсва каквато и да е нормативна рамка и 

регулация за горивата. До средата на 2018 г., по думите на Михайлов, експерти от МОСВ ще са 

готови с проект за промени в закона, които да уреждат кой ще е контролиращият орган, който ще 

следи за този стандарт, както и какви ще са санкциите за нарушителите му. В последствие ще бъде 

изготвена и наредба. 

Експертът обясни, че за разрешаване на проблема с мократа дървесина, която отделя с 40-50% 

повече вредни емисии, голяма роля играят общините и министерство на земеделието, защото 

дървесината идва от общински гори. 

Димов увери, че е постигнато съгласие за въвеждането на този сертификат между отговорните 

министерства, чиито представители обсъждат в междуведомствена работна група мерки за 

решаване на проблема с опасно мръсния въздух в страната, свързани с битовото отопление. 

Идеята за подобен стандарт и регулиране на най-вредните въглища с ниско качество се обсъжда 

поне от две години, първо в друга междуведомствена работна група, създадена по време на 

мандата на екоминистър Ивелина Василева. Тази група обаче не успя да постигне консенсус. 

"Въвеждането на стандарта ще е много трудно, защото няма никакви европейски стандарти или 

нормативна база, на които България да стъпи," предупреди Георги Михайлов, началник дирекция 

"Околна среда", който участва в междуведомствената работната група за въздуха и битовото 

отопление. По думите му в момента единствено можем да ползваме полския опит - до 1% сяра и 

12% пепел, но много малко от въглищата, произведени в България отговарят на тези нива. "Ще 

разчитаме на вносните въглища, които и сега не са малко," обясни Михайлов. 

Другата важна мярка е подмяната на печките, на които се отопляват домакинствата. Това може да 

стане с влизането в сила на европейското задължение от 2022 г. всички отоплителни уреди до 50 

kw, които могат да се продават на българския пазар, ще отговарят на екодизайн – според нивата 

емисии, които произвеждат. 

Засега обаче не е обсъждана мярка как да се стимулират или задължат частните домакинства да 

използват по-модерни и безвредни отоплителни уреди. 

Социалният министър Бисер Петков потвърди, че ведомството му ще подкрепи въвеждане на 

стандарт за горивата. Той посочи, че в момента помощи за горива се отпускат на 205 хил. 

домакинства. 80% от тях се отопляват на твърдо гориво. По думите му това означава, че 

ограничаването на най-нискокачествените горива ще има значим ефект за подобряване на 

качеството на въздуха. 

Столична община ще инициира законодателни промени, за да се справи със случаите не 

нерегламентирано горене на гуми, пластмаса и дрехи втора употреба, които замърсяват сериозно 
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въздуха. Това обясни кметът Фандъкова.Причината е, че столичните инспектори нямат право на 

достъп в домовете, където се гори нерегламентирано без съдействие на служители на МВР. По 

думите на зам.кметът Йоанна Христова от МОСВ ще инициират тези законодателни поправки. 

По време на откриването Нено Димов припомни, че основните замърсители с фини прахови 

частици във въздуха са битовото отопление и транспорта. По думите му за битовото отопление 

трябва да има ясни изисквания за съдържанието на пепел и сяра за продаваните горива, да е по-

ниска влажността на дървесината, която се ползва за отопление и въглищата и брикетите да се 

продават пакетирани. 

За битовото отопление основна причина са некачествените твърди горива и остарелите и 

неефективни отоплителни уреди. Според министъра трябва да има ясен режим за санкции, както 

и да се стимулира и подкрепя подмяната на уредите за отопление. 

При автомобилния транспорт причината е остарелият автомобилен парк и техническата 

неизправност на колите. По думите му, за индустрията и енергетиката относителния дял на 

замърсяването е малък.  

При транспорта, трябва да се контролира и проверява изпускането на вредни емисии от 

автомобили и камиони. Една от ефективните мерки е КАТ да отказва първа регистрация на коли с 

липсващ катализатор. КАТ трябва и да контролира по пътищата за наличието на катализатор в 

автомобилите. Трябва да се промени законодателството, така че пунктовете, които изкупуват 

отпадъци, да не могат да изкупуват катализаторите, изброи Димов.   

Дневник, Босилена Мелтева 

 

24/11 Качващите се на "Бъндеришка поляна" с колите си 

замърсяват околната среда, смята Нено Димов 

Колите, с които много хора се качват до "Бъндеришка поляна", замърсяват много повече околната 

среда, отколкото редица други фактори. Това заяви преди БНТ министърът на екологията Нено 

Димов. Той обвърза темата за мръсния въздух в страната с изграждането на втори лифт в Банско. 

"За да има такъв проект, трябва да има инвеститор. Трябва да е кристално ясно, че в рамките на 

национален парк "Пирин" не могат да се строят хотели, а само писти и техническа инфраструктура. 

Това е закон и няма как да се промени", каза Димов, с което искаше да успокои еколозите, че с 

изграждането на втори лифт ще започнат да се появяват места за спане около него. 

Министърът допълни, че лошото качество на въздуха в България се дължи само на едно нещо - 

фините прахови частици. По думите му страната изостава само по този показател, като по всички 

останали спазвала нормите. Той каза още, че в последните 5-6 години има трайна тенденция за 

намаляването им. 

http://www.dnevnik.bg/author/142
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Димов добави, че в момента единствено може да се ползва полския опит с проблема, където за 

отопление се използват специални въглищата, но много малко от произведените в България 

отговарят на тези нива, които те имат. Бизнесът обаче трябвало да се подготви с предлагането на 

подобен тип въглища възможно най-бързо. 

Дневник 

 

28/11 Ограничават незаконното изхвърляне на строителни 

отпадъци 

Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, която ограничава незаконното изхвърляне на строителни 

отпадъци, предаде БГНЕС. В текстовете се посочват случаите, в които не се изисква изготвянето на 

План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Това са по-малките обекти и строежи, както 

и при строителни и монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. 

Изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински 

наредби. По този начин ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни 

отпадъци на територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на 

нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им. 

С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се отменя. 
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