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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Квартали на отопление с твърдо гориво замърсяват въздуха в София, показа проверка на 

МОСВ 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/kvartali-na-otoplenie-s-tvurdo-gorivo-zamursyavat-

vuzduha-v-sofiya-pokaza-proverka-na-mosv/                   

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено 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“. 
„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. 
 

 
Източник: publics.bg 
 

Заглавие: МОСВ още няма решение за удължаване на срока за искане на дерогация от въглищните 

ТЕЦ 

Линк: 

http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_

%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0

%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_

%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0

http://www.moew.government.bg/bg/kvartali-na-otoplenie-s-tvurdo-gorivo-zamursyavat-vuzduha-v-sofiya-pokaza-proverka-na-mosv/
http://www.moew.government.bg/bg/kvartali-na-otoplenie-s-tvurdo-gorivo-zamursyavat-vuzduha-v-sofiya-pokaza-proverka-na-mosv/
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
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%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%

BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html                  

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) все още не е решило дали ще удължи с 6 
месеца срока за внасяне на заявления за дерогация от тецовете. МОСВ не отговори на поставените 
на 27 октомври въпроси от publics.bg какви са опциите това да се случи, както и какви нормативни и 
поднормативни законови актове следва да бъдат променени за целта, и необходима ли е 
последваща нотификация от Европейската комисия. От пресцентъра на екоминистерството обясниха, 
че когато имат информация по случая ще я оповестят публично. 
 Припомняме, че срокът за подаване на заявления за получаване на дерогация (отлагане) за новите 
по-стриктни еко норми за въглищните ТЕЦ започна да тече на 17 август. Ако не бъдат получени 
дерогации, големите горивни инсталации трябва да покрият новите норми за емисиите на серен 
диоксид, азотни оксиди и живак до 2021 г. В противен случай трябва да спрат работа. 
 Централите, които могат да кандидатстват за получаване на дерогация са девет - ТЕЦ „Марица изток 
2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и Ес-ЗС Марица Изток I" ЕООД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3" АД, ТЕЦ „Брикел" 
ЕАД, ТЕЦ „Марица 3" АД, ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД, „Топлофикация Перник" ЕАД, „Топлофикация Сливен" 
ЕАД и „Топлофикация Русе" ЕАД. 
 На 27 октомври от Министерството на енергетиката съобщиха, че дружествата от Източно-Маришкия 
басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация 
от 6 на 12 месеца. 
 Съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни срокът, в който 
големите горивни инсталации трябва да подадат заявления е 6 месеца. Според експерти текстът в 
наредбата е единственият, който следва да бъде променен, за да се получи исканото удължаване от 
6 на 12 месеца. 
 Една от причините за искане удължаване на срока е включването за първи път на измерване на 
норми на живак в атмосферата, което изисква продължителни изследвания от лицензирани 
лаборатории. Втората причина е недостатъчното време за подготовка на оценките за разходите, 
спрямо ползите за околната среда, посочиха в края на октомври от Министерството на енергетиката. 
 Както publics.bg писа в момента британската Amec Foster Wheeler Environment and Infrastructure UK 
LTD изготвя оценка на възможностите за получаване на дерогация. Тя беше наета от ТЕЦ „AES 
Гълъбово“, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „Брикел“.Този анализ е 
необходим, за да може да бъде поискана дерогация. Той ще оцени разходите на всяка от централите 
спрямо ползите за околната среда, свързани с постигането на емисионните нива, посочени в 
заключението за Най-добрите налични техники за големите горивни инсталации. 
 Припомняме, че на 28.04.2017 г. Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични 
техники за ГГИ, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Освен 
предприятията, разположени в Източномаришкия комплекс, на територията на страната ще бъдат 
засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни 
дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на 
електроенергия, снабдяват с топлинна енергия.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: “Събирачи“ изнасят от столицата 240 тона отпадъци на ден за рециклиране 

http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17406/%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92_%D0%BE%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%A6.html
http://www.publics.bg/bg/news/17279/
http://www.publics.bg/bg/news/17214/
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Линк: https://greentech.bg/archives/74315                          

 
 

Текст: В пунктовете за вторични суровини в София всеки ден се събира една четвърт от софийските 
отпадъци. Хората, които успяват да постигнат този значителен процент, са неформалните 
“доставчици” на пунктовете за изкупуване – “събирачи“, които носят вторични суровини предимно от 
уличните контейнери. 
Теренните изследвания на “За Земята” и данни от експертни доклади показват, че най-малко 5 хил. 
души в столицата успяват на ден да събират по 240 тона материал, годен за рециклиране. Това прави 
по между 870 и 100 хил. тона годишно. 
Извличайки ценните материали от общите контейнери, те спестяват около 16 млн. лева годишно на 
жителите на София от разходите за транспортиране и третиране на отпадъците, възлизащи на над 
200 лева на тон. 
Неясно остава какво ще се случи през 2019 година, когато пунктовете за изкупуване на вторични 
суровини трябва да бъдат изнесени извън жилищните зони. Тази мярка неминуемо ще затрудни 
достъпа на най-бедните “събирачи”. Това най-вероятно ще намали и без това ниското ниво на 
рециклиране в София. 
Едно от възможните решения е общината и организациите за разделно събиране и оползотворяване 
да помислят за партньорство с уличните събирачи за разделно събиране от врата на врата, предлагат 
от „За Земята“. 
Екипът на “За Земята” ще продължава с теренни изследвания на непознатия неформален сектор в 
управлението на отпадъците и ще търси диалог с отговорните институции, за по-ефективно, по-
здравословно, по-икономично и по-социално управление на отпадъците. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Нови отдели в Столичната община ще отговарят за въздуха, ремонтите и културното 

наследство 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/22/3083244_novi_otdeli_v_stolichnata_obshtina_shte

_otgovariat_za/                           

 
 

Текст: Столичната община подготвя промени в администрацията, като ще създаде 4 нови отдела, за 
да подобри справянето със замърсяване на въздуха, резултатите от климатичните промени, контрола 
при ремонтите на пътищата, градското планиране и сградите - паметници на културата.  
Това предвижда доклад, който ще бъде гласуван на утрешното заседание на Столичния общински 
съвет. Вносител е кметът на София Йорданка Фандъкова, а предложенията за промените са от зам.-
кметовете по екология Йоана Христова, транспорта Евгени Крусев и от главния архитект на София 
Здравко Здравков.  

https://greentech.bg/archives/74315
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/22/3083244_novi_otdeli_v_stolichnata_obshtina_shte_otgovariat_za/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/22/3083244_novi_otdeli_v_stolichnata_obshtina_shte_otgovariat_za/
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За по-добър контрол над ремонтите 
За да се повишат възможностите за контрол при изграждане на пътната инфраструктура и ремонтите, 
в дирекция "Транспорт и инфраструктура" ще се създаде отдел "Организация и контрол контрол на 
дейностите". 
Според мотивите в предложението създаването на отдела има за цел да "задоволи нарастващите 
обществени потребности". Това лято София отново беше блокирана заради ремонти на големи 
пътища както в центъра, така и в кварталите. Най-важният от тях - на булевард "Княз Александър 
Дондуков", многократно беше обект на критики от граждани и общински съветници заради 
некачествено изпълнение. 
По тази причина и договорите на две строителни фирми - "Пътища и съоръжения" и "ПСТ груп", за 
поддръжка на уличната мрежа с 8 района на София пък са в процедури по прекратяване. Договорът 
за 8 млн. лева на "Пътища и съоръжения" за ремонтите булевардите "Шипченски проход", "Асен 
Йорданов" и "Искърско шосе" е в същата процедура. Причината е изпълнението на дейностите по 
"Шипченски проход", които няколко пъти са били коригирани по искане на фирмата, която изпълнява 
строителния надзор. 
Новият отдел ще се занимава и с обработка на жалбите, писмата и сигналите, които се изпращат до 
дирекцията. Според данните в предложението те са около 60% от всички документи, които се 
получават в дирекцията, като за периода ноември 2016 - ноември 2017 г. броят им е 21 хил. 
Същевременно в дирекцията по транспорта се закриват два отдела - "Транспортна дейност - 
междуселищни и таксиметрови превози" и "Масов градски транспорт, корабоплавателен и 
технически надзор". 
За въздуха и климата 
Според предложението в общината ще се създаде дирекция "Климат, енергия и въздух". Тя ще бъде 
разделена на два отдела - "Въздух" и "Климат и енергия".  
Дирекцията ще се занимава с изготвянето на програми на Столичната община за въздуха и 
климатичните промени, мониторинг и контрол на изпълнението им, като ще изготвят и отчети и ще 
участва и в съставянето на бюджета на община. 
През май общинският съвет прие програмата за качеството на въздуха в София, като тогава се взе 
решение, че изпълнението й ще се следи на няколко месеца. Конкретно с тази дейност се предвижда 
да се занимава отдел "Въздух". Участието в съставянето на бюджета е от значение, защото при 
обсъждането, а след това и при гласуването на програмата имаше много критики от общински 
съветници, че от документа не се разбира колко средства ще бъдат необходими за изпълнението й.  
Тогава Йоана Христова поясняваше, че конкретните суми ще бъдат съобщени, след като се направят 
анализи. 
През октомври общинският съвет прие и Стратегия на Столичната община за адаптация към 
климатичните промени. В изработването й са участвали и експерти от "Денкщат България". 
Документът не съдържа конкретни мерки, а само очертава какви какво е въздействието на 
климатичните промени върху околната среда, града и туризма.  
Конкретните мерки ще се изготвят от отдела "Климат и енергия", като ще бъдат обсъждани в 
Столичния общински съвет. 
С промяна ще се закрият и отделите "Жилищно и обществено строителство" и "Топлоенергетика и 
енергийна ефективност". 
Културното наследство 
"Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство" ще бъде на пряко 
подчинение на главния архитект на София. Отделът ще бъде формиран от експертите в отделите 
"Градско пространствено планиране" и "Недвижимо културно наследство". 
Главният архитект на София Здравко Здравков неколкократно се е обявявал за промяна в Закона за 
културното наследство, за да се подобри опазването на сградите - паметници на културата. 
Причината е, че много от ценните исторически сгради в София се рушат, защото не се поддържат от 

http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/13/3076985_kmetut_na_sofiia_predupredila_treis_che_i_grajdanite/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/11/13/3076985_kmetut_na_sofiia_predupredila_treis_che_i_grajdanite/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/10/31/3069523_obshtinata_da_razvali_dogovora_za_remonta_na_bul/
http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/11/04/3072086_dva_meseca_sled_puskane_na_uchastuk_ot_dondukov_se/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/10/03/3052903_stolichnata_obshtina_shte_prekrati_dogovorite_na_dve/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/17/3042381_remontut_na_bul_shipchenski_prohod_zabaviane_i/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/17/3042381_remontut_na_bul_shipchenski_prohod_zabaviane_i/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/05/18/2973449_bez_da_sa_cheli_programata_za_vuzduha_v_sofiia/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/02/21/2922146_glavniiat_arhitekt_na_sofiia_obvini_zakona_za/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/02/21/2922146_glavniiat_arhitekt_na_sofiia_obvini_zakona_za/
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собствениците им. Създаването на отдел, който да се занимава със сградите, бе сред целите, които 
той обяви през май, когато отчете една година, откакто зае поста.  
Новият отдел ще се занимава с предстоящите изменения на Общия устройствен план на София и 
интегрирания план за градско възстановяване и развитие, координация при изготвянето на проекти 
на общината. 
 

 

http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/05/22/2975570_stolichnata_obshtina_shte_zapochne_da_se_griji_za/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/05/22/2975570_stolichnata_obshtina_shte_zapochne_da_se_griji_za/
http://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/08/11/3020422_ljubo_georgiev_arhitekt_resheniiata_za_sofiia_triabva/

