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БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №2 
2018 

05/02 Замърсяването на въздуха е акцентът на Европейски 

форум в София 

Замърсяването на въздуха и възможностите за справянето с този сериозен проблем за редица 

европейски държави ще е основният акцент на Европейски форум за екоиновации в София, който 

ще се проведе на 5 и 6 февруари в София Тех Парк. Събитието се организира съвместно от 

генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната 

среда и водите. 

Министърът на екологията Нено Димов и ръководителят на Генерална дирекция по околна среда 

на Европейската комисия Даниел Кайеха Креспо ще открият форума. Видеообръщение ще 

направи европейският комисар по околната среда, морско дело и рибарство Кармену Вела. 

Сред обсъжданите теми ще са екологичните иновационни решения за подобряване на въздуха. На 

едно място ще се срещнат компании и публични органи, които вече са успели да разработят и 

внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, 

които търсят такива решения и практики.  

Темата за замърсяването на въздуха от използването на енергия, транспорта и селското 

стопанство е една от основните теми на двудневния форум. Акцент в дискусиите ще бъде 

поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.  

Темата за замърсяването на въздуха от използването на енергия, транспорта и селското 

стопанство е една от основните теми на двудневния форум. Акцент в дискусиите ще бъде 

поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.  

Дневник 

 

05/03 Жители на три столични района организират днес 

протест срещу мръсния въздух 

Жителите на три столични района – "Западен парк", "Овча купел" и "Красна поляна" организират 

днес протестно шествие срещу мръсния въздух. Сборният пункт е пред Столична община в 18 часа. 

Предвижда се шествие по улица "Георги Раковски" до НДК. Искането на хората е да спре геноцида 

срещу тези три квартала и въвеждане на ефикасни мерки срещу замърсяването на въздуха в тях. 

Според тях обгазяването в кварталите им идва от три места – квартал "Факултета", Виетнамските 

общежития" и Западен парк, на територията на който се горят обвивките на кабели, за да се вземе 

металът от тях. 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/material/ecoap_sofia_forum_draft_agenda_en_v20.pdf
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Протестът се организира в деня, в който в София се събира Европейски форум за екоиновации, 

акцентът на който ще е борбата със замърсяването на въздуха. 

Пред БНТ председателят на комисията по околна среда в Столичния общински съвет Лорита 

Радева коментира по БНТ, че е запозната с исканията на хората и по тях се работи. Тя допълни, че 

през тази година е предвиден ремонт на Западен парк, който включва и изграждане на 

видеонаблюдение в него. 

В отговор на въпрос, Радева каза, че от началото на годината Столична община е наложила 

санкции за над 140 хиляди лева за горене на отпадъци навън и използване за отопление на гуми и 

отработени автомобилни масла. Глобите са наложени основно на пунктове за смяна на 

автомобилни гуми, сервизи и пунктове за вторични суровини. 

Дневник 

 

06/02 Проучване показа, че замърсяването с пластмаса в Черно 

море е сериозно 

Замърсяването на българското Черноморие с микропластмаса е подобно на това в Балтийско 

море и Северозападното Средиземноморие – едни от най-замърсените водни басейни в света. 

Това е един от основните изводи от научно изследване на замърсяването в района, проведено 

през миналата година. Проучването е част от кампанията на "Грийнпийс" – България, за 

намаляване на пластмасовото замърсяване "Свободни от пластмаса". 

Автори на изследването са учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

при БАН. Теренното проучване е проведено от борда на кораба Rainbow Warrior в три дни, между 

8 и 10 август 2017 г., и е изпълнено съвместно с активисти и доброволци на "Грийнпийс". 

Данните са получени чрез събиране и категоризиране на проби и наблюдение на водната 

повърхност, изпълнени според насоките в Рамковата директива за морска стратегия на ЕС. 

Общото морско замърсяване е разделено на 7 основни категории: материали изкуствени 

полимери (пластмаси), гума, текстил, хартия или картон, обработено дърво и метал. Резултатите 

показват, че най-висок дял имат пластмасите (90 – 100%). Сортирането на отделните проби е 

извършено според техните размери, тегло, тип на намерените предмети, изменения в цвета или 

формата (които показват престоя им във водата). 

Нос Калиакра и река Камчия - най-силно замърсени 

Изчисленията показват, че през август 2017 г. в изследвания район между Бургас и нос Калиакра 

микропластмасовите елементи наброяват средно 429 000 частици на квадратен километър. 

Изследването показва моментното състояние за съответния период. 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2018/1st_forum/material/ecoap_sofia_forum_draft_agenda_en_v20.pdf
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Спoред събраните данни най-голям дял от микропластмасите, намерени при изследването, имат 

влакната - вероятно остатъци от въжета и мрежи. 

Замърсяването с микропластмаси е най-силно в района на нос Калиакра и при устието на река 

Камчия. 

Резултатите за замърсяването с плаващи морски отпадъци като цяло показват, че то е 

съпоставимо с това в румънската акватория на Черно море или по тихоокеанските води пред 

бреговете на Чили. Количествата са най-големи в района на Варна и нос Емине. 

"Пластмасата за еднократна употреба никога не изчезва напълно. Опаковки, торби и чаши, които 

сме ползвали за 10 минути, веднъж попаднали в морето, се разграждат на малки частици, където 

се носят от теченията със стотици години. Те стават и храна на морските обитатели. Голяма част от 

замърсяването, което видяхме по време на изследването, идваше от брега – пластмасови шишета 

и чаши, опаковки на солети, вафли - пластмаса, която е в ежедневието ни", коментира Деница 

Петрова от "Грийнпийс" – България. 

Необходимостта от подобни изследвания е голяма поради вредите, които пластмасовите 

отпадъци нанасят на околната среда и в частност – на водните басейни и техните обитатели, но и 

на плавателните съдове и на водната инфраструктура. Данните за замърсяването на Черно море 

са малко, а конкретното изследване ги допълва с актуална информация за състоянието на 

българското Черноморие. Авторите на изследването препоръчват подобни проучвания да 

продължават да се правят по цялата брегова линия и в различни сезони, за да може, да се добие 

още по-добра представа за нивата на замърсяване на Черно море. 

"Надяваме се изследването да се превърне в основа за следващи по-задълбочени проучвания. Но 

най-силно се надяваме скоро да се промени стилът на живот и пластмасите за еднократна 

употреба да не са част от света ни. Има достатъчно решения", допълва Деница Петрова. 

След няколко месеца анализи на събраните проби крайните резултати са резюмирани в подробен 

доклад и в момента учените планират неговото издаване. 

Дневник 

 

08/02 Шумен реализира два проекта със швейцарска помощ 

Кметът посрещна представители от Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество 

Кметът на Шумен Любомир Христов посрещна в четвъртък Ирина Файон, ръководител на 

програмата за социалното включване на роми и други уязвими групи „Здраве и образование за 

всички“ и Герасим Герасимов, програмен директор към швейцарското посолство у нас. Заедно със 

служители на Министерския съвет и представители на централното звено по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество те са на работно посещение в общината, която 
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изпълнява два проекта – „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна 

интеграция” и друг за изграждане на Общински център за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци от домакинствата. 

По време на срещата кметът на Шумен Любомир Христов благодари за помощта, която 

швейцарската страна оказва на общините за интегриране на ромите, за привличане и задържане 

на децата в детски градини, за подкрепата на семействата да продължат образованието на децата 

си и за обновяване на базата, в която те се обучават. Според Христов, това е едно от важните 

неща, които задържат децата в системата, по-добрите условия и грижата за тях мотивират 

семействата. 

Във връзка с проекта за съхранение на опасните отпадъци шуменският кмет увери гостите, че 

администрацията съвместно с ПУДООС и Министерството на екологията, вече е подготвила 

необходимата проектна документация за изграждане на Центъра. Сподели, че при посещението 

си в Цюрих миналата година е бил впечатлен от начина, по който е организирана тази дейност в 

Швейцария, и се надява, че с помощта на програмата и българските общини ще приложат 

успешно добрите практики у нас и ще ги развият. 

По преценка на Ирина Файон строителните дейности по проекта за ромска интеграция вървят по 

план, дори по-бързо. Тя благодари на общината за съдействието, което екипът по програмата 

получава. По думите на програмния директор към швейцарското посолство у нас Герасим 

Герасимов изборът на Шумен не е случаен. 

По време на посещението си в Шумен гостите ще проследят на място какъв е напредъкът по 

строително-ремонтни дейности в детска градина “Пролетна дъга”, в ОУ “Хр. Ботев” в село 

Ивански. Ще посетят и мястото, където ще се изгражда Общинският център за опасни битови 

отпадъци. 

От Цветелина Георгиева, кореспондент на "Труд" в Шумен 

 

12/02 София: Мобилният събирателен пункт за опасни 

отпадъци в район „Витоша“ ще бъде на 16 февруари 

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци в район „Витоша“ ще бъде на 16 февруари. 

Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. От 8:30 до 14:30 часа ще работи мобилният 

събирателен пункт за район „Витоша“. 

Безвъзмездно ще се приемат следните отпадъци, образувани от домакинствата: 

- Живак и съдържащи живак уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни); 

- Лакове и бояджийски материали; 

- Домакински препарати и химикали; 

https://trud.bg/author/tsvetelina-georgieva/
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- Мастила и замърсени опаковки; 

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

Пунктът ще бъде разположен в кв. „Павлово“ на ул. Слънце" № 2 , пред районна администрация 

"Витоша". 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на 

Столична община и БалБок Инженеринг АД. Тя се прилага с успех на територията на София от 

началото на 2012 г. 

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок 

(www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на 

страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

Агенция „Фокус“ 

 

14/02 Пътеводител на софийските отпадъци 

Цветните контейнери изчезнаха от нашата улица, сега къде да изхвърлям разделно!?  

Нямам представа как и къде да изхвърля старата секция, ненужните дрехи, счупената 

пералня, изхабените батерии, спуканата гума, акумулатора... 

Кой е отговорен за строителните отпадъци от ремонта на банята? 

Това са част от основните поводи гражданите да губят мотивация да изхвърлят отпадъците си 

разделно – нещо, което те са длъжни да правят по закон. А главната причина да не изпълняват 

това свое задължение е липсата на информация. Нова интернет страница с подробна 

интерактивна карта, работещи от началото на тази седмица, се опитват да запълнят тази 

съществена липса на информация. Проектът е фокусиран само за кофите на София и отпадъците 

на столичани. 

Картата показва реалното местоположение по столични квартали и улици на най-близките 

контейнери за разделно събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло, както и на контейнери за 

зелени отпадъци. Интересното е, че картата указва и къде има общински площадки за предаване 

на вторични суровини – място, където успяват да намерят препитание доста хора в неравностойно 

положение.  

Сайтът информира как да се освободим правилно и ефективно от стари мебели, строителни 

материали, счупени електроуреди, негодни батерии, опасни отпадъци като лекарства и 

препарати. Указан е режимът на тяхното събиране – със заявка или по график и съответните 

телефони за контакт. 

http://www.balbok.com/
http://www.sofia.bg/
https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869
http://www.waste.sofia.bg/
http://www.waste.sofia.bg/
https://waste.sofia.bg/map/
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"Страницата се стреми да даде пълна и актуална информация за видовете отпадъци от 

домакинствата и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната 

среда начин, който позволява да бъдат превърнати в суровина" обясняват авторите от "Зелена 

София".  

Те са си поставили за цел да насочват, улесняват и подкрепят максимално усилията на всички, 

загрижени за това, как изглежда и колко е удобна улицата ни, кварталът, градът, планета. И 

наричат начинанието си пътеводител.  

От "Зелена София" са подготвили и информационни стикери за всички 24 района на София, които 

подробно и разбираемо разясняват какво трябва да правят столичани с отпадъци като мебели, 

строителни материали, остаряло електрическо оборудване, акумулатори, автомобилни гуми, 

лекарства, препарати, биологични отпадъци и др. Те не трябва да бъдат изхвърляни директно в 

сивите контейнери, напомнят създателите на платформата. А сайтът разяснява какво можем да 

направим като граждани с тези видове отпадъци или на кой телефон да се обадим за повече 

подробности и съдействие. 

Стикерите също могат да се изтеглят безплатно от сайта. Идеята е информацията да стига до 

максимално голям брой хора. 

Босилена Мелтева, Дневник 

 

14/02 Непал забранява старите автомобили заради мръсния 

въздух 

Непал ще забрани в страната превозните средства, които са по-стари от 20 години, за да подобри 

качеството на въздуха и да намали задръстванията, съобщиха непалски представители, цитирани 

от ДПА и БТА. 

Правителственото решение, което бе предшествано от подобна кампания в столицата Катманду 

преди година, ще засегне около 5000 стари превозни средства, включително автобуси, камиони и 

пикапи. 

След средата на март няма да бъде разрешено да се карат коли, които са по-стари от 20 години, 

каза говорителят на отдела за управление на транспорта Бирандра Бахадур Свар. Изключение е 

направено за такситата. 

Той уточни, че ще се правят проверки на автомобилите. 

Надявам се, че това ще ни помогне да намалим замърсяването на въздуха и да облекчим трафика 

в страната, допълни той. 

Властите забраниха също така автомобилите в централните части на Катманду, за да се намалят 

задръстванията. 

http://www.waste.sofia.bg/
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Според световния Индекс за екологична ефективност, публикуван миналия месец, качеството на 

въздуха на Непал е сред най-лошите в света. 

Дневник 

 

14/02 Германия ще тества безплатен градски транспорт при 

силно замърсяване 

Правителството на Германия ще тества в няколко града използването на безплатен обществен 

транспорт в дни с проблемни нива на замърсяване на въздуха, съобщи "Ройтерс". Според 

агенцията идеята се съдържа в план, включващ и обичайни мерки като създаване на зони за ниски 

вредни емисии. 

Това е писмо, изпратено до еврокомисар Кармену Вея и подписано от министъра на околната 

среда Барбара Недрикс, министъра на земеделието Кристиян Шмид и ръководителя на 

администрацията на канцлерството Петер Алтмайер. 

Страната е сред предупредените от Европейската комисия миналия месец бързо да предприемат 

мерки в борбата с емисиите от азотен оксид и фини прахови частици. В противен случай ги 

очакват санкции, включително тежки глоби и спиране на еврофондове. 

Други от мерките, които ще се тестват в 5 града, са допълнителни стимули за електромобили и за 

преоборудване на стари коли, стига това да е ефективно и икономически обосновано. 

Ако проверките в Бон, Есен, Херенберг, Рьотлинген и Манхайм дадат обнадеждаващи резултати, 

мерките ще бъдат приложени и в другите градове. Хелмут Деди, ръководител на Съвета на 

германските градове, казва пред "Ройтерс", че е изненадан от съдържанието на писмото и 

напомня, че идеята за безплатен обществен транспорт трябва финансово да бъде компенсирана 

от федералния бюджет. 

Другите държави също отговориха на Европейската комисия и в средата на март тя ще вземе 

решение дали и кого да изпрати на съд в Люксембург. Франция е отговорила, че до края на март 

ще направи съвместен план с общините с проблеми с въздуха и ще прилага усърдно одобрения 

миналия май национален план по темата. 

Италия съобщи, че планира да вложи за подобряване качеството на въздуха 6.5 млрд. евро "в 

следващите години". Сред проектите са обновяване на градския и регионалния обществен 

транспорт, както и стимули за устойчиви транспортни системи. 

Дневник 
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14/02 Полша се надява след 5 години да усети облекчение от 

смога 

Около 40 000 поляци умират годишно в резултат на смога, признава местно министерство. 

Властите обаче бавят предприемането на радикални мерки и се стремят да не тревожат 

обществото. В някои зимни дни във Варшава сиво було скрива небостъргачите, а въздухът, който 

хората дишат, напомня за огън на открито, в който са хвърлили найлонова торбичка. 

Смогът е тук и Полша, горда с икономическите си успехи, признава това с притеснение. Според 

цифрите, огласени през 2016 г. от Световната здравна организация (СЗО), 33 от 50-те най-

замърсени града в Европа се намират на нейна територия. 

Мария, майка на три малки деца, щрака нервно по своя телефон, докато пие сутрешното си кафе. 

"Пак започва. Варшава е втора в "ЕърВижуъл", точно след Катманду и преди Калкута и Делхи", 

констатира язвително тя. Най-сериозно е положението на юг. А точно тук, в Катовице - център на 

каменовъгления басейн Шльонск - Полша ще организира следващата световна конференция за 

климата COP24 през декември. 

Поляците обаче повече не искат да чакат търпеливо мащабни действия от страна на институциите. 

"В нашето градче Пшчина, вторият най-замърсен град в Полша, трябва да се направи нещо", казва 

Ян Франек, 16-годишен гимназист, част от група ученици, решили спонтанно да тръгнат на война 

срещу смога. "Много от нашите възрастни жители не вярват, че има смог. Според тях той не се 

вижда, следователно не съществува", отбелязва със съжаление момчето. 

Миналата седмица той дошъл във Варшава с няколко свои другари от групата им "Не угоявай 

смога" (думата smog прилича на полската дума за дракон - smok). Те са тук за предаване в 

министерството на енергетиката на подписана от 36 000 души петиция, подета от "Грийнпийс 

Полша" и местни депутати. 

В нея се настоява за налагане на строги норми за качеството на въглищата. Използвани от 

милиони поляци за отопление, често - нискокачествени, въглищата са основният източник на 

замърсяване на въздуха, изпреварвайки автомобилното движение и промишлеността. 

Такива норми трябвало да бъдат въведени през март 2017 г., но до днес това не е станало. 

Всъщност единствената мярка, приета наскоро от държавата, налага използването на по-

висококачествени котли. Само че, както обяснява Марек Йозефяк, координатор на кампанията 

"Климат и енергия" в "Грийнпийс", "използването на модерни котли не е достатъчно, ако в тях 

продължават да се горят нискокачествени въглища", които са силно замърсяващи. Или, както все 

още често се случва, всевъзможни отпадъци - източник на вреден дим. 

Срещу смога се организира съпротива. Движението "Полски аларм смогови" (Polski Alarm Smogovi 

- PAS, "Тревога за смог в Полша"), обяснява в листовка, че в действителност официалните норми за 

замърсяване прикриват сериозността на ситуацията. 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/16/2899300_kak_horata_na_krakov_pobediha_drakona_pogulnal_grada_im/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/16/2899300_kak_horata_na_krakov_pobediha_drakona_pogulnal_grada_im/
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"Ако в Полша се прилагаше прагът за замърсяване, приет във Франция, много градове ще са в 

състояние на тревога в продължение на десетки дни, а някои - по два месеца годишно", отбелязва 

Пьотр Сиергей от PAS. На практика в Полша замърсяването с фини прахови частици PM10 се смята 

за опасно от 300 микрограма на куб. метър нагоре, докато във Франция този праг е 80 

микрограма. 

Проявявайки реализъм, правителството, което защитниците на околната среда подозират във 

вялост заради влиянието на въглищното лоби, не обещава промяна в краткосрочен план. 

Министърът на предприемачеството и технологиите Ядвига Емилевич цитира с тревога 

статистиката, според която 40 000 поляци умират ежегодно вследствие на замърсяването. Според 

Европейската агенция за околната среда броят е по-голям - 50 000 души, при население от 38 

милиона. 

"До пет години ще се почувства подобрение", казва тя, благодарение на влизането в сила на 

норми за качеството на твърдите горива и на помощта за най-бедните ("енергийно изключените") 

под формата на изолация на жилищата им, смяна на старите замърсяващи печки или екологично 

чисто отопление на по-ниски тарифи. 

Колкото до Мария, тя смята, че пет години са много. "През това време децата ми ще са погълнали 

купища фини прахови частици, отложени в белите им дробове или дори в кръвта им", казва тя. 

Мишел Виато, Франс прес 

 

15/02 Седем общини се договориха с екоминистерството за 

нови депа за отпадъци 

Седем общини подписаха договор с Министерството на околната среда и водите за проектиране и 

изграждане на четири инсталации за преработка на отпадъците. Общият размер на инвестицията 

е 19.7 млн. лв., като от тях 14 млн. са европейски пари. Проектът трябва да бъде приключен до 30 

месеца. 

Договорът беше подписан от общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера и 

Септември. Предвижда се изграждането на три инсталации за компостиране на разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци и една инсталация за предварително третиране на 

смесено събрани битови отпадъци. Към площадката на съоръжението в Белово ще бъде 

изградена и довеждаща инфраструктура. 

Трите компостиращи инсталации са с общ капацитет 12 598 тона годишно. Депото за 

предварително третиране на отпадъците, генерирани на територията на седемте общини, ще е с 

капацитет до 43 хил. тона годишно и ще бъде разположено в пазарджишкото село Алеко 

Константиново. Съоръженията ще обслужват над 170 хил. души. 

Дневник 

https://www.dnevnik.bg/author/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE,%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81
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16/02 Мобилен пункт за опасни отпадъци в столичния квартал 

"Павлово" 

Инициативата се провежда за шеста поредна година 

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в столичния квартал 

"Павлово", пред районната администрация "Витоша", съобщи БНР.  

Непотребните замърсители от домакинствата ще бъдат събирани от 8.30 до 14.30 часа. 

Безвъзмездно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, 

домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти и 

лекарства с изтекъл срок на годност.  

"Целта на тази система е тези отпадъци да не попадат в контейнерите за битови отпадъци, както и 

във всички други, разположени в града. Затова вече шеста поредна година Столична община има 

организирана такава система, сключен договор с фирма, на която е възложено да събира този вид 

отпадъци от домакинствата. Данните показват, че вече за шестте години имаме събрани над 20 

тона опасни отпадъци от домакинствата, като за миналата година са събрани над 8 000 килограма 

опасни отпадъци", обясни Татяна Асенова от Столичния инспекторат. 

Topnovini.bg 

 

16/02 Ще реши ли "зелената полиция" проблемите с боклука в 

Тунис 

Със светлосиня защитна маска на хирург Лотфи Гарби седи пред бялото си пиано, заобиколено от 

купища боклуци. На улицата са струпани нависоко разкъсани пластмасови торби, от които се сипят 

битови отпадъци. Тези снимки от протестите в Тунис бързо се разпространиха из социалните 

медии преди две години, но оттогава не се е променило кой знае какво. 

През 2014 г. млади тунизийци правеха снимки на незаконни сметища и ги публикуваха в интернет. 

На две крачки от хотелските комплекси в Хамамет и Джерба по плажовете се търкалят 

пластмасови торбички, а някои са се заплели в храстите и дърветата. 

След революцията от 2011 г. проблемът на Тунис с боклуците става все по-голям и по-голям. 

Толкова голям, че правителството създаде нова екологична полиция, наричана от хората "зелена 

полиция", която да опита да постави нещата под контрол. 

Един от тези полицаи е Радван Дервиш, който в един от последните няколко дни патрулира с бял 

пикап по крайбрежния булевард в Ла Марса, малко предградие на столицата Тунис. Като 

поглежда към едната страна на улицата, той спира и излиза. Видял е как работници от строителен 

обект изхвърлят на улицата отпадъци и пясък. 

http://topnovini.bg/avtori/topnovinibg-2
https://www.dnevnik.bg/analizi/2017/08/06/3019924_protestut_na_mestnite_v_goreshtite_turisticheski/
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Дервиш може да налага глоби до 300 динара (124 долара), но работниците му казват, че 

бригадирът не е там. А и никой от тях няма документи за самоличност. Така че Дервиш ги оставя 

само с предупреждение. "Хората разбират какво правим тук, но не променят навиците си", казва 

той. "От десетилетия не са научили нищо друго." 

Дервиш и колегите му от "зелената полиция" патрулират почти шест месеца из северните райони 

на Тунис. Предполага се, че те трябва да глобяват хората, хванати да изхвърлят отпадъци, но също 

да повишават тяхната съзнателност по този въпрос. Даже представители на държавната власт 

понякога изхвърлят боклука си направо в природата, отбеляза министърът на околната среда Рияд 

Муахер, когато миналата година официално сложи началото на екологичната полиция. Започнала 

работа само в няколко района около столицата Тунис, екополицията се очаква постепенно да 

разшири обсега си на действие в 74 общини из страната. 

"Проблемът е в това, че след революцията никой не се чувства отговорен или не прави нищо", 

казва Дервиш. 

Според проучване на фондацията "Хайнрих Бьол" - германски мозъчен тръст, близък до партията 

Зелени - 72% от тунизийците казват, че околната среда е в лошо състояние. Но едва 0.6% от тях 

смятат, че околната среда е реален проблем в момента. Сега хората са по-загрижени за борбата с 

бедността, повишаването на цените и корупцията сред бюрократите. 

"Никой не иска да живее сред боклуци", казва Симон Илзе от клона на фондацията в Тунис. 

"Тунизийците също осъзнават, че отпадъците имат негативно отражение върху облика им пред 

туристите", добавя тя. Постоянно има дискусии за чистотата и депонирането на отпадъците. И 

хората все повече поемат отговорността върху себе си. "Има голяма готовност за справяне с 

екологичните проблеми", казва Илзе. 

Но проблемът не е само в незаконните сметища и битовия боклук по улиците, а също в 

замърсените подпочвени води и химическите отпадъци, които просто се изхвърлят в селските 

райони или в морето. "Трябва да изострим у хората чувствителността за околната среда", казва 

Дервиш, застанал пред обширно незаконно сметище, достигащо по височина върховете на 

дърветата. "Това е тук вече от седем години, но ние нямаме средства да го изчистим", добавя той. 

Правителството до голяма степен осъзнава проблема. Миналата година то издейства забрана за 

използване на пластмасови торбички в големите вериги супермаркети. Обаче Дервиш също знае 

колко трудна е борбата. Докато патрулира из елегантно предградие на Тунис, той подминава по 

пътя си само няколко контейнера за смет. Повечето жители просто оставят боклука си пред своите 

входни врати. 

В бедните квартали нещата са още по-зле. Тъкмо там Дервиш си припомня думите на премиера, 

когато официално обявил създаването на екологичната полиция. Те имат трудна мисия, казал той 

и добавил: "Бога да ви е на помощ". /БТА 

 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/01/14/3112345_tunis_posreshta_s_protesti_godishninata_ot_nachaloto/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/01/16/3113481_evrokomisiiata_predlaga_prerabotkata_na_plastmasa_da/
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20/02 Живак от счупени лампи обезвреждаха в Разград 

Полицай вдигна по тревога колегите си от противопожарната служба в Разград, след се натъкнал 

по обед в понеделник на улицата на живак. Опасното вещество било до контейнер за отпадъци в 

близост до банка и училище. Било изтекло от счупени стари лампи. 

Същия ден лампите били демонтирани, но не били транспортирани и предадени на съответна 

фирма или организация, оторизирана да събира опасни отпадъци. 

Към момента не е ясно дали лицата, които са правили подмяната на лампите, са ги били струпали 

там, за да бъдат извозени по-късно на съответния пункт и междувременно е станало изтичането 

на живак. 

По данни на специалистите от противопожарната служба той е бил 5-6 грама. Бил е събран и 

обезвреден по съответния ред, като районът е бил отцепен. 

От Антоанета Марчева, кореспондент на "Труд" в Търговище и Разград 

 

20/02 "Гластънбъри" става свободна от пластмаса зона 

Употреба на пластмасови бутилки ще бъде напълно забранена на фестивала "Гластънбъри". 

Рестрикцията ще да бъде въведена на цялата територия на събитието и е планирана още за 

следващата година - 2019 г., съобщава една от организаторките на голямото музикално събитие 

пред BBC 6 Music и определя въвеждането й като най-големия им проект за идната година, когато 

събитието се завръща (2017 г. беше нулева година, за да може земята, на която се провежда 

английският фест, да може да се възстанови от ежегодния приток на музикални почитатели).  

"Това е огромен проект. Отнема ни много време да го реализираме, защото трябва да се 

договорим с всички хора и фирми, с които работим ", съобщи Емили Евис за BBC 6 Music. Само 

обслужващият персонал на събитието наброява 34 000 души, които работят на стотици щандове за 

храна, кръчми и барове и хиляди сергии. 

Фестивалът традиционно събира хиляди почитатели на музиката във фермата "Уърти" край 

Пилтън в британското графство Съмърсет. Това е и едно от най-големите музикални събития в 

света и най-големият музикален фестивал в Европа, който започва през далечната 1970 г.  

Освен с музиката си "Гластънбъри" е световноизвестен също и с калта, в която затъват хилядите 

посетители заради обичайното дъждовно време. Но от доста време това важи и за пластмасата, 

която обичайно залива поляните по време на събитието. 

През 2014 г. "Гластънбъри", който от няколко години се опитва да се наложи като "най-зеления 

фестивал на открито", въведе екологично чисти бутилки от неръждаема стомана и т.нар. "водни 

павилиони" за безвъзмездно повторно пълнене с вода във всякакъв вид съдове за посетителите 

си.  

https://trud.bg/author/antoaneta-marcheva/
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Организаторите, които от няколко години се опитват да ограничат употребата на пластмаса, са 

изчислили, че по време на събитието се използват 1 милион пластмасови бутилки. 

През 2016 г. фестивалът поде друга екологична инициатива – "Обичай фермата, не оставяй следа", 

призовавайки участниците да споделят пътуването си до фестивала, за да използват по-малко 

автомобили, да ограничат отпадъците, да рециклират, да пълнят бутилки с вода. В същото време 

почистването през тази година беше едно от най-трудните и дългите в дългогодишната му 

историята, продължило повече от две седмици след края на събитието. 

Дневник 

 

23/02 Велико Търново: Мобилен пункт за събиране на опасни 

битови отпадъци ще бъде разположен на ул. „Симеон Велики“ 

Община Велико Търново организира мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от бита, 

съобщиха от пресцентъра на Общината. Кампанията ще се проведе от 10.00 до 16.00 часа на 

паркинга на ул. „Симеон Велики“ (срещу МОЛ Велико Търново). Ще се събират опасни отпадъци 

от бита – лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри и 

флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти и химикали, пестициди, бои, 

мастила, лепила. На кампанията ще се събират и излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми. 

Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който Общината 

има в изпълнение изискванията на Закона за управление наотпадъците, както и на политиката за 

насърчаване на устойчиво развитие.  

Агенция „Фокус“ 

 

23/02 Нено Димов освободи директора на агенцията по 

околната среда 

Със заповед на министъра на екологията Нено Димов преди ден е освободен директорът на 

Изпълнителната агенция по околната среда и водите Камелия Радева. Това потвърдиха за 

"Дневник" от пресцентъра на екоагенцията, но запитани за причините за кадровата промяна, 

пренасочиха въпроса към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), тъй като заповедта 

за смяната е на министър Нено Димов.  

Малко по-късно от пресцентъра на МОСВ също потвърдиха за освобождаването на Радева. 

"Дневник" очаква и писмен отговор за причините за кадровата промяна по-късно днес.  

Камелия Радева е на този пост едва от пролетта на миналата година (20 май 2017 г.) 

http://eea.government.bg/
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На нейно място застава Валери Серафимов, който до момента оглавяваше дирекция "Мониторинг 

и оценка на околната среда" в същата агенция. До 2014 г. той е бил началник отдел "Мониторинг 

на въздуха" отново в ИАОС. Преди това Серафимов е работил като експерт в "Кремиковци". 

Изпълнителната агенция по околна среда и води е администрация към Министерството на 

околната среда и водите и осъществява ръководни, координиращи и информационни функиции 

по контрола и опазването на околната среда в страната.  

Босилена Мелтева, Дневник 

 

23/02 След решението на съда Полша ограничава използването 

на въглища за битово отопление 

Полското правителство обяви вчера програма за ограничаване на употребата на въглища за 

отопление в частни домове след определението на Съда на Европейския съюз, че страната не е 

изпълнила изискванията на европейските правни норми да се ограничи замърсяването на 

въздуха, съобщи "Асошиейтед прес". 

Решението беше приветствано от природозащитните организации, според които правителството 

действа прекалено бавно в борбата със смога. Полша е втората държава от ЕС, за която бе 

постановено, че нарушава европейските стандарти за качество на въздуха - през април 2017 г. 

съдът оповести решение срещу България по подобно дело, отбелязва ДПА. 

 

Обявявайки програмата за ограничаване на употребата на въглища за отопление в частни домове, 

наречена "Смог стоп" (Smog stop), полският премиер Матеуш Моравецки не уточни нейната 

стойност, включваща финансови помощи за изолация на домовете, както и подмяна на старите 

котли за отопление на въглища (наскоро забранени за продажба) с по-съвременни съоръжения, 

съобщи "Франс прес". 

По думите му това ще позволи да се намали употребата на въглища с 5 тона годишно на сграда до 

2.5 тона./БТА 

Дневник 

 

26/02 Велико Търново: 135 кг опасни отпадъци събра 

Общината при последната си акция 

135,06 кг опасни битови отпадъци събра Община Велико Търново при последната си акция б края 

на миналата седмица. Инициативата се проведе в два поредни дни, в които бяха разкрити два 

мобилни пункта, на различни места в града, каза за радио „Фокус“ – Велико Търново Мирослава 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/12/3108975_valeri_serafimov_izpulnitelna_agenciia_po_okolna_sreda/
http://eea.government.bg/bg/about/authorities
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/02/22/3134168_polsha_e_narushila_evropeiskite_standarti_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/02/22/3134168_polsha_e_narushila_evropeiskite_standarti_za/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/05/2948187_sudut_na_evropeiskiia_sujuz_osudi_bulgariia_zaradi/
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Цонева, главен експерт Отдел „Околна среда“ в Общината. За сравнение, при последната подобна 

кампания, която се проведе през октомври миналата година, бяха събрани 141,5 кг опасни битови 

отпадъци. 

„Освен това, в края на миналата седмица, хората са предали и 160 кг излязло от употреба 

електрическо и електронно обопудване, 35 кг батерии и 180 кг гуми“, поясни експертът. Тя уточни, 

че това е първата акция за настоящата година, но със сигурност ще има поне още две. 

„Фокус“ припомня, че опасните битови отпадъци се събират само и единствено от лицензирани 

фирми и Община Велико Търново отправя апел към гражданите ако имат такива да ги съхраняват 

на безопасно място до организирането на следваща подобна акция. 

Луиза Транчева,  Агенция „Фокус“ 

 

28/02 Европейският парламент иска по-амбициозни цели за 

рециклирането на отпадъци  

До 2030 година всички отпадъци, които могат да се рециклират, не 

трябва да бъдат допускани до сметищата 

До 2025 година делът на рециклираните общински отпадъци трябва да достигне 55%, решиха 

депутатите от комисията по околна среда в Европейския парламент. Тяхното предложение ще 

бъде дискутирано в пленарната зала в сесия през април, става ясно от съобщение на ЕП. 

Предложението предвижда още през 2030 година рециклирани да бъдат поне 60% от отпадъците 

на бизнеса и домакинствата в общините, а пет години по-късно този процент да бъде поне 65%. 

Целите за опаковките са по-амбициозни - от 65% през 2025 година до 70% през 2030 година. 

Предвижда се възможността и за специфични цели за материали като хартия, пластмаси, стъкло, 

метал и дърво. 

Депутатите настояват още до 2030 година всички отпадъци, които са годни за рециклиране да не 

бъдат допускани на сметищата. 

Целта на тези промени е устойчиво развитие на европейската икономика, както и намаляване на 

хранителните отпадъци с 50 на сто. 

Управлението на отпадъци в страните от ЕС се подобрява съществено в последните години, но 

почти 1/3 от битовите отпадъци се депонират в сметища и по-малко от половината се рециклират 

или компостират, показват данните от проучване на ЕП. 

По статията работиха: Деляна Петкова, редактор Десислава Попова 
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