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Източник: МОСВ 

Заглавие: Приети са критерии за оценка на проекти за подобряване качеството на 

атмосферния въздух по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-kriterii-za-ocenka-na-proekti-za-

podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-po-opos/ 
 

 
 

Текст: Методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване 

качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“ бяха приети на състоялото се днес дванадесето заседание на Комитета за 

наблюдение на програмата. „Основната цел на Управляващия орган и на местната 

власт трябва да бъде постигането на конкретни резултати за повишаване качеството 

на въздуха“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването. 

Той допълни, че е важно след решенията на днешния комитет в кратки срокове 

допустимите общини да бъдат поканени да подадат своите проектни предложения по 

процедурата. 

 

„Успешното изпълнение на проектите по ОПОС 2014-2020 г. ще позволи да осигурим 

по-голямо финансиране през следващия програмен период за общините, които не 

могат да кандидатстват по настоящата процедура по приоритетна Ос 5 за 

подобряване качеството на въздуха. Знаем, че финансовата подкрепа на програмата 

е важна за общините и затова ще се постараем да гарантираме необходимия 

ресурс и занапред“, каза министър Димов. 

 

Допустими бенефициенти по процедура „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, които отговарят на критериите за допустимост и качество, са 

общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична 

община. За определянето им са взети предвид коментари и препоръки на службите 

на Европейската комисия, отправени в рамките на проведените технически срещи 

през 2018 г. 

 

„Европейската комисия напълно подкрепя Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда“ да концентрира инвестиционния ресурс в определен 

брой общини“,  категоричен бе Аурелио Сесилио от Генерална дирекция 

„Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. „Въпреки различните 

мнения, ние считаме, че това е единственият правилен подход за постигане на видима 

промяна в качеството на въздуха в българските градове. Важно е да се учим от 

процеса, за да построим устойчива тенденция за следващия програмен период, в 

който качеството на атмосферния въздух ще е ключов приоритет“, добави той. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-kriterii-za-ocenka-na-proekti-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/prieti-sa-kriterii-za-ocenka-na-proekti-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-po-opos/
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Комисията отчете прогрес в изпълнението на ОПОС, като приемането на 

методологията и критериите за оценка на процедурата за въздуха е още една крачка 

напред. Представителите на ЕК обърнаха внимание, че за решаването на проблема 

с въздуха в общините трябва да се търсят и други мерки и инвестиции извън ОП 

„Околна среда“. 

 

На днешния Комитет за наблюдение беше приет и проектът на изменение на 

Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. Промените най-основно се отнасят до изместване на сроковете 

за обявяване на процедури и съответно подаване на проектни предложения по 

приоритетни оси „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция 

и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“. 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Мръсният въздух ни взима над 2 години... здраве 

 

Линк: https://m.dnes.bg/sofia/2018/11/07/mrysniiat-vyzduh-ni-vzima-nad-2-godini-

zdrave.392810 

 

 

Текст: Статистиката показва, че в България дишаме най-мръсния въздух в Европа, което 

ни коства 2 години и половина здраве. 

 

 "В момента в София фините прахови частици са 28-29 микрорама на кубичен метър. 

Допустимият формат за 24 часа е 50 грама, така че не се очаква да се превиши. През 

последните няколко дни условията са благоприятни, единствено в кв. "Надежда" е 

имало превишаване - около 1,1 над 50 микрограма", обясни пред Bulgaria ON AIR инж. 

Валери Серафимов. 

 

Най-високо замърсяване има през месеците декември и януари, тъй като тогава са 

най-неблагоприятни метеорологичните условия. Тогава масово се изгарят твърди 

горива, транспортът също помага за повишаване на мръсния въздух. 

"Замърсяването е точково явление, тоест ние можем да говорим за замърсяване, но 

трябва да знаем и какво е средното ниво на един индивид. Трябва да помислим и за 

индивидуалните мерки на хората, които горят твърди горива вкъщи", обясни пулмологът 

Александър Симидчиев в "България сутрин". 

 

Директорът на дирекция "Климат, енергия и въздух" към СО Теодора Полимерова 

обясни, че проблемът с качеството на атмосферния въздух занимава обществеността 

на глобално ниво и с него се борят както властите в Париж, Лондон, така и ние в 

София. 

 

https://m.dnes.bg/sofia/2018/11/07/mrysniiat-vyzduh-ni-vzima-nad-2-godini-zdrave.392810
https://m.dnes.bg/sofia/2018/11/07/mrysniiat-vyzduh-ni-vzima-nad-2-godini-zdrave.392810
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"В случай на прогнозно превишаване, което нямаме днес и утре, се предприемат 

конкретни мерки. Една част са насочени предимно към гражданите - към промяна на 

манталитета и на собственото поведение, а именно екологосъобразен транспорт и 

отпление. Също засилени проверки с КАТ и РИОСВ по пунктовете за вторични 

суровини", обясни Полимерова. 

 

Ивайло Хлебаров от сдружение "За земята" коментира, че от влизането ни в ЕС 

България не покрива нормите за фините прахови частици и сме в нарушение от 2007 

г., за което вече сме и осъдени. 

 

По неговите думи мерките, които предприема всяка следващата програма, трябва 

да доведат в най-кратък срок до премахване на това нарушение, но това не се случва. 

Той обясни, че България за разлика от другите държави е подложена на много по-

високи концентрации на замърсяване, така че трябва да полага по-големи усилия, за 

да се справи с проблема. 

 

"Направихме национално проучване. 55% от интервюираните хора смятат, че 

замърсеният въздух носи сериозни здравни последици. 22% от тях нямат мнение, тоест 

не знаят. Ако искаме те ясно да се ангажират с подмяната на собствения начин на 

отопление и с мерки, които зависят и от тях, защото не са само административни, 

хората трябва да имат много повече информация относно здравния ефект на 

замърсения въздух", категоричен беше Хлебаров. 

Източник: БТВ 

 

Заглавие: В Русе излязоха на протестен автопоход срещу мръсния въздух 

 

Шествието от автомобили премина по основните булеварди 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/v-ruse-organizirat-protesten-avtopohod-sreshtu.html 

 

 
 

Текст: Граждани на Русе излязоха на протестен автопоход, 30 години след хлорните 

обгазявания в града. 

 

В шествието се включиха над 150 автомобила, които блокираха за повече от 40 минути 

достъпът до граничния пункт Дунав мост. Сред протестиращите имаше много млади 

хора с децата си, които бяха с маски. 

 

Протестът започна от Парка на младежта, премина през централните улици на града 

и стигна до Дунав мост, където движението беше блокирано за повече от половин час. 

 

Хората искат адекватни действия от страна на институциите, тъй като не вярват на 

резултатите на екоинспекцията, според която няма обгазяване.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/v-ruse-organizirat-protesten-avtopohod-sreshtu.html
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Според русенци има предприятия, които продължават да замърсяват въздуха, защото 

няма адекватни санкции срещу тях. Точно затова днес хората бяха и с маски на 

лицата. 

 

В същото време според контролните органи замърсяване няма. 

 

Протестът беше организиран в социалните мрежи. Чашата на търпението преля след 

пожара на сметището, при който целият град в продължение на няколко дни бе обвит 

в неприятна миризма, а децата отидоха с маски на училище. 

 

„Пак сме на протест, защото след всичките ни опити нещата да се нормализират, 

няма никакъв ефект. Изслушахме министри, депутати, политически лица и всички 

възможни органи, които ни обясниха как въздухът е кристално чист, а ние 

продължаваме да усещаме миризми…”, обясни Галичка Николова. 

 

„Аз бях от поколението, което израсна с маска на лицето, с маска ходех на градина 

и на училище, всеки ден ми кървеше носът. Сега тя живее с инхалатор, както всички 

деца в Русе. Не искам това да продължава повече”, посочва и Калоян Крумов. 

 

Финалът на протеста беше пред общината. Русенци се заканиха, че ако исканията 

им не бъдат изпълнени ще продължат с протестните си действия. 

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Над 200 кг опасни битови отпадъци събраха в Стара Загора 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/509587 

 

 
 

Текст: Успешен старт на първата есенна кампания за събиране на опасни битови 

отпадъци отчитат експертите от отдел Екология в Община Стара Загора, съобщиха от 

пресцентъра на общината. 

 

Гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по 

време на проведената есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата. 

 

На 8 и 9 ноември 2018 г. в мобилни събирателни пунктове, разположени в парк „Зелен 

клин“ и парк „Артилерийски“, бяха предадени повече от 207 кг опасни битови 

отпадъци. В пунктовете бяха събрани и предадени за обезвреждане остатъци от 

лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини, негодни за употреба 

препарати за растителна защита и борба с вредители, живачни термометри и живак. 

 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/509587
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Лекарствата с изтекъл срок на годност бяха сред опасните отпадъците, които най-

често гражданите предаваха за обезвреждане. 

 

След успешния старт, системата за разделно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни 

събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с 

продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за 

разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари 

на съответната година. 

 

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, 

гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за 

рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара 

Загора“, в землището на с. Ракитница. 

 

За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работното време на обект 

„Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ е всеки ден от 8:00 

до 19:00 часа. 

 

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в 

специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето 

на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за 

тяхното крайно обезвреждане. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 

Заглавие: Стартира кампанията „Капачки за Казанлък“ 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-26966.html 

 

 
 

Текст: Кампания „Капачки за Казанлък“ на Евродеск точка в гр. Казанлък, 

администрирана от СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“, в 

партньорство с Kazanlak.com и Юнайтед Авангард Артист, стартират дълго 

обсъжданата си кампания за събиране на пластмасови капачки в полза на 

обществени, екологични, културни и творчески каузи. 

 

Още на етапа на обсъждането й, кампанията беше подкрепена от ръководството на 

ДГ № 7 „Буратино“, което чрез своя проект „Есенция за междукултурно образование“, 

финансиран от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства“ подпомага организирането на инициативата и реалното 

събиране на капачки. Инициативата се подкрепя и от Регионална инспекция по 

околната среда и водите-Стара Загора. 

 

https://www.kazanlak.com/news-26966.html
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Идеята на кампанията е да събере 1100 кг. пластмасови капачки, които в последствие 

да се предадат за рециклиране. Събраните пари от предаването на това количество 

е в размер на 500 лв. и ще се използват за определени каузи, които ще се обявяват 

предварително в сайта на Kazanlak.com. Хората ще имат възможност да гласуват за 

тези каузи до събиране на количеството капачки, предаването им и осигуряването на 

сумата. 

 

За всяко гласуване ще се предлагат 3 каузи, по една от всеки от партньорите 

Kazanlak.com, ДГ № 7 “Буратино“ и СНЦ „Младежки център за развитие-

Взаимопомощ“/ Юнайтед Авангард Артист. Каузата на І - място печели 

финансирането, на второ остава да се бори за следващия период с други две каузи, 

предложени от партньорите, чиято кауза не е прехвърлена. При евентуално 

спечелване втори път на ІІ - място на една и съща кауза, тя отпада и партньорът, който 

я е предложил има право да предложи друга. Кампанията няма да подкрепя каузи в 

здравословната и социална област. 

 

Цел на кампанията: Да ангажираме хората да постъпват отговорно, да подкрепят 

обществени, екологични, културни и творчески каузи за града, които са важни за 

населението и казанлъчани могат да определят за какво да бъдат използвани 

средствата. 

 

Други необходими материали за кампанията: ПВЦ бутилки от 10 или 11 литра за 

поставяне на капачките със стикер на кампанията. 

 

Ще се радваме кампанията да се подкрепи от различни институции от Казанлък - 

училища, детски градини, заведения-кафета, ресторанти, магазини, както и държавни 

институции от Старозагорска област. Всеки, който иска да подкрепи идеята Казанлък 

да рециклира за своето облагородяване или подпомага млади таланти, може да ни 

пише и стане сборен пункт. Ако желаете да се свържете с нас, можете да го 

направите на е-майл: capsforkazanlak@gmail.com. 

 

Организираните към момента пунктове, в които ще можете да оставите събрани от 

Вас капачки може да видите и на сайта на кампанията тук. Ще сме благодарни на 

всеки, който има желание да бъде сборен пункт и ни подкрепи. 

 

Видовете пластмасови капачки, с които всеки потребител може да се включи в 

кампанията, като ги предаде за рециклиране в пунктовете ни в града, са: пластмасови 

капачки от: минерални води, кремове за ръце, омекотители и течни прахове за пране; 

буркани за кафе; оцет и олио; кислородна вода и спирт; безалкохолни напитки, 

натурални сокове; бира и други видове пластмасови капачки. 

 


