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Източник: ruse-news.com 

Заглавие: „Ловци“ на скрап „затапиха“ междублоково пространство 

 

Линк: http://ruse-news.com/lovtsi-na-skrap-zatapiha-mezhdublokovo-prostranstvo/                                                                   

  

Текст: Повече от седмица живущите в блока на ул. „Борисова“ 63 изпитват затруднения с паркирането и 
движението по вътрешната отсечка, оплакаха се потърпевши. 

Причината е, че неизвестни „ловци“ на скрап са отмъкнали металната решетка, която от години е 

поставена на улицата и зейналата шахта препятства излизането на автомобилите. Поставени са 

обозначителни ленти, дупката е сигнализирана с клони и търговски манекен, за да не пострада случаен 

минувач в тъмното.  

На хората от района им се налага да паркират на главната ул. „Борисова“, като по този начин влизат в 

нарушение и рискуват автомобилите им да бъдат вдигнати от паяк. Подадена е и жалба до общината: 

Зам.-кметът Свилен Иванов уточни, че е разпоредена проверка и след като се установи, чия собственост е 

шахтата, ще се пристъпи към действие.  

От общината коментираха още, че е редно при възникнал проблем, гражданите да подават сигнал до 

местната администрация и да бъдат по-настоятелни в изискванията си, а не само да разчитат на медиите 

или на социалните мрежи. 
 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Йорданка Фандъкова: Над 1200 тона са преработените хранителни отпадъци за 4 месеца 

 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/05/08/1915944/yordanka-fandakova-nad-1200-tona-sa-

prerabotenite-hranitelni-otpadatsi-za-4-mesetsa.html                                                                

  

Текст: София. До този момент експлоатацията е в самото начало, а са преработени над 1200 тона 

хранителни отпадъци в инсталацията за преработка на хранителни отпадъци с производство на 

електроенергия. Това каза пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, предаде 

репортер на Агенция „Фокус”. Вече близо 3000 тона са преработените зелени отпадъци. Фандъкова 

обясни, че по отношение на зелените отпадъци, общината има голяма възможност, защото тревите, 

http://ruse-news.com/lovtsi-na-skrap-zatapiha-mezhdublokovo-prostranstvo/
http://www.ndt1.com/article.php/20140429185337692
http://www.ndt1.com/article.php/20140429185337692
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храстите, дърветата са от косенето в София.  

„Столична община е достатъчно голям генератор на такъв тип отпадъци. Крайният продукт – първите 200 

тона произведен компост ще заминат за торене на паркове и градини”, каза Фандъкова.  

По повод липсващите екооценки, за които е подаден сигнал от граждански сдружения, вчера, Йорданка 

Фандъкова отговори: „Когато чуете, че недостатъчно подготвени и некомпетентни хора започнат масово 

да ви говорят за отпадъците на София, може да знаете, че идват избори. Това е гаранция. Всички тези 

упреци са много далеч от истината. Проекта се наблюдава от всички компетентни органи”.  

Фандъкова обясни, че има изпратен отговор от столичната инспекция, за това по какъв начин и кога е 

издадено разрешението по ОВОС, за това дали е необходимо ново, защо не е необходимо ново 

разрешение, като добави, че всичко това е документирано и не би влязла в разговор с хора, които имат 

други цели.  

Механизмът на работа с отпадъците е изцяло заимстван от немска фирма, която е изпълнител на проекта, 

каза Николай Савов, директор на общинското предприятие за боклук. По думите на Савов, фирмата е 

лидер по отношение на такъв тип инсталации за преработване на отпадъци, компостирането, 

продукцията и начина на събиране на отпадъците. „Входящият поток е разделен на няколко типа 

отпадъци – стари листа, клони, зелени отпадъци, които по специална технология постъпват по 

компосните тунели, като разбира се клоните и по дебелите дървета се смилат, след което се влагат в този 

компосен тунел, където се овлажняват и продухват с въздух. Това е технология, която се контролира 

изцяло автоматично. Температурата достига до 70 градуса. В зависимост от това, колко са зелените и 

колко са клоните – всичко престоява в тунела между две и три седмици. В компосните редове протича 

процесът на хигиенизация, като процеса зависи от температурите. След като се установи, че 

температурата е спаднала до граница, в която няма опасност отпадъците да се запалят – процесът 

продължава през ситата. През тези сита, отпадъците се пресяват на няколко фракции, като по –едрата 

неизгнила фракция се връща в компосните тунели за структурен материал, а най-ситната фракция 

постъпва за отлежаване и продажба и депониране, или в зелена система, или се купува от хората”, 

обясни Савов. 

По думите му, това, което се прави в природата за една година в завода се прави за един месец. На 

въпрос, свързан с продажбата на продукта, той отговори, че на първо място трябва да бъдат задоволени 

нуждите на Столична община, а след това вече да се продава. 

 

 

Източник: news7.bg 

Заглавие: Незаконно сметище за лекарствени отпадъци на "Фармахим" 

 

Линк:  

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%

D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0

%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-_l.n_i.70711_c.22.html                                                                 

  

Текст: Мястото е на метри от река, която се влива в язовир Бебреш край Ботевград  

Незаконно сметище за лекарствени отпадъци изникна в гората край Ботевград.Сметището от блистери с 
лекарства на българска фармацевтична компания посреща любители на природата на около километър 
от виадукта Бебреш, който се ползва за питейна вода в района. Ловци от региона забелязват и нови 
количества от алуминиево-пластмасовите опаковки. 
 
Блистерите са произведени за лекарството "Гастрофарм" за язва, което е продукт на компанията 
"Фармахим", България. Тя е свързана с производителя "Софарма" и е регистрирана на неин адрес на 
"Илиенско шосе". 
 
В продължение на два дни екипът ни търси коментар по имейл, телефон и на място, но отговор как 
блистерите са попаднали в гората до този момент няма. Въпреки че блистерите са празни и никога в тях 
не е имало лекарства, изхвърлянето им сред природата вреди на хората – години наред токсини се 
отлагат в почвата и оттам във водата, разграждането им е практически невъзможно. 

 

 

 

Източник: fakti.bg 

Заглавие: Започна строителството на завода за отпадъци до София 

Строителството трябва да приключи през 2015 година 

 

Линк:  http://fakti.bg/bulgaria/94939-zapochna-stroitelstvoto-na-zavoda-za-otpadaci-do-sofia-                                                                 

  

Текст: От вчера реално се строи завода за отпадъци. Беше открита строителната площадка за 
изграждането на инсталацията за механично-биологично третиране. Това каза кметът на София Йорданка 
Фандъкова. 

Договорът с изпълнителя беше сключен през декември 2013г., след това бе изготвен работен проект, 
проведено съгласуване и получено разрешение за строеж. Инсталацията за МБТ като елемент от 
Интегрираната система от съоръжения се строи на площадка „Садината” и трябва да бъде завършена 
през август 2015г. 

http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
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Кметът на София днес посети инсталацията на площадка „Хан Богров” в присъствието на експерти от 
Европейска инвестиционна банка и заместник-кмета на София Мария Бояджийска. Представителите на 
Европейската инвестиционна банка провериха работата на инсталацията за компостиране. 

Инсталацията за преработка на био (хранителни) и зелени отпадъци в „Хан Богров” работи от 4 месеца. За 
това време са преработени над 1200 тона хранителни отпадъци и близо 3000 тона зелени отпадъци. От 
зелените отпадъци е получен компост, който към момента е около 200 тона. 

От инсталацията за био отпадъци се произвежда електричество – общо 600 мегавата годишно при 
максимален капацитет на натоварване. Подписан е договор с „ЧЕЗ електроразпределение” за 
продажбата на електроенергията, каза също кметът Фандъкова. 

София работи по правилата на ЕС в изпълнение на всички препоръки за по-чиста околна среда и по-
ефективно оползотворяване на отпадъците, каза Фандъкова. 

 


