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Източник: struma.com 
 
Заглавие: Скандал: РИОСВ Перник разреши депото в Джерман, дадоха зелена светлина на 
проекта Феникс-Дупница 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
На 17. 07. 2013 година в деловодството на Община Дупница се получи писмо от фирма “Феникс-Дупница” 
ООД към което е приложено становище на РИОСВ-Перник относно: Инвестиционно предложение за 
изграждане на “Площадка за съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци”, находящо 
се в поземлен имот №051009 с площ 3, 070 кв. м, местност “Алачица”, землище на с. Джерман, община 
Дупница. 
В резюме, становището на РИОСВ-Перник е на основание Закона за опазване на околната среда и 
означава, че инвестиционното намерение на “Феникс-Дупница” ще бъде реализиризано, без да бъде 
подготвян и оценяван доклад по оценка на въздействието на околната среда. Т. е. инвеститорът няма да 
има какъвто и да било ангажимент да направи съответните изследвания, с които да докаже, че 
реализирането на проекта няма да причини вредни въздействия върху здравето на хората, чистотата на 
почвите и водите, съхранението на биоразнообразието и т. н., няма да има и обществени обсъждания, 
така че жителите на Община Дупница и в частност на хората в село Джерман, в чието землище ще бъде 
бъдещото съоръжение, няма да имат възможност да изкажат своите съображения. 
Община Дупница се чувства ангажирана с оглед огромният обществен интерес, породен от стремежа за 
опазване здравето на хората да уведоми всички хора за предприетото начинание. За нас буди 
недоумение от бездействието и мълчанието на Инициативния комитет от село Джерман, който странно 
защо не проявява никакъв интерес към проекта на “Феникс-Дупница”, като очевидно не се притеснява от 
потенциалните поражение за здравето на хората, чистотата и почвите на водите, които този проект би 
причинил. Странно е, и мълчанието на екологичните организации, които проявяват огромен интерес при 
реализацията на подобни проекти, чийто потенциални инвеститори, обаче са общините в България. 
Искаме да се върнем към една незатворена тема – изграждане на “Регионален център за третиране на 
неопасни отпадъци-регион Дупница” и да припомним, че част от това инвестиционно намерение е 
именно такъв вид предварително третиране на неопасни отпадъци, изграждането на такива съоръжения, 
каквито са предвидени и на терена на “Феникс-Дупница” ООД. Различното е, депото, което Община 
Дупница иска да изгради за отпадъците, които предварително не могат да бъдат третирани. 
Поднасяме горецитираната информация с оглед осъществяване правото на гражданите да получават 
информация за състоянието на околната среда и всичко онова, което би оказало въздействие. 
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Източник: vestnikstroitel.bg 
 
Заглавие: Йорданка Фандъкова: Започна проектът за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки в районите ”Овча Купел” и ”Кремиковци” 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Днес домакинства от Долни Богров получиха контейнери и чували в рамките на проект за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки, който се изпълнява пилотно в районите ”Овча Купел” и ”Кремиковци”. Над 120 
контейнери са раздадени само за Долни Богров, район „Кремиковци”. Пилотният проектът е част от проекта за 
изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. 
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, при посещение в Долни Богров в присъствието на заместник-
кмета на София Мария Бояджийска, кмета на район „Кремиковци” Ивайло Панев. 
Осигурени са пет камиона, които ще обслужват системата. На домакинствата се раздават зелен контейнер за 
стъкло, сини чували за хартия и жълти за пластмаса и метал. 
Общата стойност на инвестициите за закупуване на пластмасови контейнери, чували и 5 броя превозни 
средства за извозване на събраните отпадъци в двата района е 2 687 746 лв. 
За хората заявили желание да се включат е безплатно. 
Делът на отпадъците от: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали е около 50 % от общото количество 
генерирани отпадъци. Чрез проекта през 2016г. в район „Овча Купел” 26 % от отпадъците от опаковки и 
рециклируеми материали ще бъдат събрани при източника, а в район „Кремиковци” 22 %. 
Събирането и транспортирането на разделно събрани отпадъци в район „Овча Купел” ще се организира чрез 
точки за събиране на отпадъците и събиране на отпадъците „от врата до врата”. Зоните на жилищните 
комплекси ще бъдат обслужвани чрез 128 бр. точки за събиране на отпадъци (3 контейнера с капацитет 1.100 л 
– общо 384 бр.). В крайградските зони разделното събиране на отпадъците ще се извършва чрез услугата 
събиране на отпадъците „от врата до врата”. Тази услуга ще бъде реализирана с използването на 2 
пластмасови чувала на домакинство (жълт “Хартия и картон”, син “Пластмаса и метали” по 253 947 бр. от всеки 
цвят ) и един пластмасов контейнер с капацитет 120 л., с цвят зелен за стъкло -2 442 бр. 
В район „Кремиковци” жилищните комплекси ще се обслужват чрез 40 бр. точки за събиране на отпадъци, а 
крайградските части разделното събиране на отпадъците ще се извършва чрез услугата събиране на 
отпадъците „от врата до врата”- 2 пластмасови чувала на домакинство (жълт “Хартия и картон”, син 
“Пластмаса и метали” по 250 671 бр. от всеки цвят) и един пластмасов контейнер с капацитет 120 л. за стъкло – 
2 410 бр. 
Допълнително в рамките на проекта са предвидени кампании за популяризиране на разделното събиране и 
включване на населението активно в тази дейност. 
С реализирането на този пилотен проект се очаква обхващането на почти всички домакинства в крайградските 
зони, както и отделянето на подлежащите на рециклиране отпадъци още на мястото на генерирането им. За 
Столична община реализирането на пилотният проект ще бъде от полза, поради възможността от намаляване 

http://vestnikstroitel.bg/news/63500_jordanka-fandkova-zapochna-proektt-za-razdelno-sbirane-na-otpadci-ot-opakovki-v-rajonite-ovcha-kupel-i-kremikovci/
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на кратността на обслужване на контейнерите за битови отпадъци, което от своя страна ще намали разходите 
за събиране, транспортиране, сепариране и последващо депониране на битовите отпадъци. 

 


