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Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: София може да бъде "зелен град"   
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/zelen/stil_na_jivot/2015/09/13/2607056_sofiia_moje_da_bude_zelen_grad/ 
 

 

Текст: Превръщането на София от град с едни от най-влошените екологични показатели в Европа във 
водещ за региона екоград. Това е основната цел на група експерти и неправителствени организации от 
новата платформа "София - Европейска зелена столица" с координатор "Група Град". Платформата вече е 
предложила официално на Столичната община да внесе кандидатурата на града за участие в конкурса 
"European Green Capital 2018", организиран от Европейската комисия. 
Инициативният комитет подготвя и мащабна програма от мерки и проекти, с които вярва, че през 
следващите 5-7 години може да преобразят града от периферна за Европа "провинциална" столица в 
зелен лидер с ярка идентичност". "Дневник" публикува втората част на материал, един от поредица 
текстове с аргументите, конкретни идеи и предложения как да се осъществи това. 
София няма потенциала на Атина, Истанбул и Рим, за да се нарече основополагащ или имперски град. 
София не е индустриален град. София не е рационален град. София не е нито глобален, нито мегаград. 
София не е нито бързо развиващ се, нито транснационален, нито интелигентен, нито креативен град. 
Но София може да бъде "зелен град"! 
Потенциалът на София да се превърне в зелен град е толкова голям, че тази стратегическа посока би била 
икономически целесъобразна за града дори "зелената" идея да не беше толкова актуална в световен 
план. Разпознаването като "зелен град" е единственият шанс на София да влезе в класациите в 
конкурентната световна сцена, където градовете търсят собствена идентичност и присъствие. 
София разполага с достатъчно природен капитал, за да се твърди, че градът има международно 
конкурентно предимство по отношение на зелената икономика. Целта на това изложение не е 
инвентаризация на перспективните първични отрасли за София, а илюстрацията, че активни действия в 
посока зелена икономика и в частност зелен град са икономически, а не само социално, етически и 
идеологически оправдани. 
Нещо повече – природният капитал е само начало за зелената икономика. В редица сектори София тръгва 
от твърде ниска база, с наболели проблеми, които така или иначе търсят решение. Градът може директно 
да приложи зелени решения, използвайки най-ефективните методи и технологии, получени чрез скъпи 
проби и грешки в други места по света. 
Неумерените потребителски навици на българите генерират отпадък, значително по-богат като 
съдържание от типичния предвид равнището на българския БВП; това в специализираната литература 
дори се обозначава като български феномен. Съответно рециклирането в София има огромна 
перспектива – и като смаляване, и като оползотворяване. 
Същото касае и управлението на транспортните потоци, което сега се извършва със скъп проект за 
подземно метро, докато са известни значително по-зелени решения, които от този момент нататък могат 
да интегрират направеното в една обща система за "дружелюбен градски транспорт". След затварянето 
на металургичното производство в Кремиковци, в Софийската котловина остават по-малко големи 
промишлени замърсители. Това също може да се разгледа като силна страна в стратегията на зеления 
град. 
Ако на въпроса "какъв град е София" може да се отговори с думата "зелен", положените усилия ще са 
оправдани. Действително София има хилядолетна история и не старее, но патриотизмът не бива да 
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заслепява: Атина и Рим, а не София, са античните градове на Европа. Богатата история на този град ще се 
впише и значително ще подсили зеленото послание, но не би могла да го замести изцяло. 
Планът "София - екоград" 
Нашият план започва от широка платформа, в която могат да се обединят голям кръг ключови и осъзнати 
играчи, като по този начин ще се гарантира дългосрочното следване на избрания път. 
Повече от ясно е, че трябва да се промени парадигмата за града, визията и стратегията за развитието му. 
С ориентацията "ЕКОГРАД" ще се избистри политическият мироглед, който не е нито ляв, нито десен, нито 
центристки, нито националистически. Бихме казали, че това е "надполитическа" идея. Бихме нарекли 
този мотор за развитие "Коалиция София Екоград". Ние провиждаме участието в тази коалиция на кръг от 
НПО организации, които със своя експертен фокус се борят за успехите на един или друг аспект на 
зелената идея: урбанизъм, транспорт, веломрежи, железница, ВЕИ, зелени системи, гражданско 
общество и др. 
Следващата стъпка е разработването и приемането на документ, описващ кратко и на разбираем език 
цялостната концепция за развитието на София - Екоград. Този нормативен документ трябва да бъде 
широко разпространен и да стане широко известен . Постепенно градските нормативни документи трябва 
да се хармонизират съобразно този концептуален документ. Става дума за истинска Зелена Конституция 
на София. Наистина, днес това звучи леко стряскащо, но на тази карта е заложена бъдещото развитие. 
Иновационното развитие на града, по един нов и интелигентен път ще бъде начертано от Институт за 
зелено градско развитие, който ще изследва и предлага стратегически и практични решения не само за 
този град, но и за други градове в страната и региона. Специална научноизследователска програма (с 
бюджет 1.5% от капиталовите разходи на общината) ще създаде базата за развитие във всички отрасли: 
транспорт, зелени системи, отпадъци, енергетика и т.н. Институтът ще развие международни контакти и 
ще привлече признати експерти от целия свят като така ще приеме световната авангардна мисъл като 
двигател за развитие. 
Следваща стъпка към зелена София е определяне на рамка за финансиране. Световните стандарти 
препоръчват да се отделя 1/10 от инвестициите за зелени проекти; при капиталови разходи на София от 
705 млн. лв. през 2015 г., поне 70 млн. лв. от бюджета на Столична община следва да се насочват към 
зелени проекти. Друг световен стандарт е 2% от БВП за зелени инвестиции; ако приемем статистиката, че 
33% от БВП на България се създава в София, това вече означава зелени инвестиции от порядъка на 500 
млн. лв. годишно. Това означава преосмисляне фокуса и на оперативните програми, както и използването 
на европейските ресурси. 
Горните цифри не бива да стряскат, тъй като те не представляват единствено разход на публични 
средства, а предимно частни инвестиции. Вероятно съотношението публични-частни инвестиции в 
зеления бизнес действително ще бъде 1:10. Но общината ще играе ключова роля. Чрез бизнес подхода, 
известен като "pull" (издърпване), местната власт постепенно и сравнително сигурно може да насочи 
частните инвестиции към зелени проекти. 
Начините да се направи това са най-малко три: 
1) чрез зелени обществени поръчки. Общината като ключов – не задължително най-голям – потребител 
определя параметрите на поръчките си така, че да стимулира "екологичните технологии" и "екологичните 
продукти" /термини на МОСВ/; 
2) чрез въвеждане на строги зелени критерии за бизнеса и гражданите и стриктно следене за спазването 
им, при наличие на сериозни санкции. Известно е, например, че почти половината от приходите от 
"congestion charge" в Лондон идват от глоби на шофьорите, които се опитват да заобиколят системата; 
3) чрез нормативно уреждане и активно прилагане на модела на публично – частното партньорство. 
В отношение на зеленото финансиране, уместно е да се разгледа опцията за емисия на зелени градски 
облигации. Общината може да издаде ценни книги за целево финансиране на някой витринен проект, 
като начало не твърде мащабен. Този модел може да се популяризира широко чрез общинските медии, а 
също и в институции като училищни настоятелства, фондации и т.н. Може да се приложи и известна 
финансова иновация, като за пръв път в България се предложат на пазара предпазени от инфлация 
облигации, т.е. доходността се равнява на годишната инфлация. 
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Зелената градска облигация може да се превърне в мода на пазара и освен финансиране допълнително 
да популяризира идеята за зеления град. 
 
 
 
Източник: tvevropa.com 
 

Заглавие: Тонове хартия за рециклиране събра инициативата "Стара хартия за нова книга" в София 
 

Линк: http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/110816 
 

 

Текст: Тонове хартия за рециклиране събра инициативата "Стара хартия за нова книга" в столицата. 
Кампанията цели да насърчи семействата да изхвърлят ненужната хартия от дома си, срещу което ще 
получат книга за децата си. Събитието се организира под патронажа на столичния кмет Йорданка 
Фандъкова. 
За трета поредна година столицата стана домакин на детския празник "Стара хартия за нова книга". 
Огромна опашка от хора, носещи хартиени отпадъци се извиваше по столичния булевард Витоша. Целта 
на инициативата е да стимулира разделното събиране на отпадъци и да насърчи четенето сред най-
малките. Срещу всеки 5 кг. малчуганите получаваха по 1 детска книга.  
Малчуганите освен на нови книги се радваха и на кукленото шоу в центъра на София. През тази година 
акцията по събиране на стара хартия се проведе за първи път в три града – Пловдив (5 септември), Русе 
(12 септември) и София (13 септември). Догодина се очаква броят на градовете да нарасне.  
  
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Фандъкова и Борисов ще открият столичния завод за отпадъци  
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/629244 
  

 

Текст: На площадка „Садината”, в с. Яна, район „Кремиковци”, в 11.00 часа официално ще бъде открит 
завода за механично-биологично третиране. 
В официалното откриване ще вземат участие Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, 
Министър-председателят Бойко Борисов. 
Заводът може да преработва годишно 410 хил. тона битови отпадъци. Столичани изхвърлят средно около 
220 хиляди тона годишно. Една част от тях ще бъдат отделяни и рециклирани, а от другата ще се 
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произвежда RDF гориво. То ще се използва от циментовите заводи, а след това и от "Топлофикация 
София", което би трябвало да доведе до намаляване на сметките за парно на столичани. 
Изграждането на системата за механично и биологично третиране на отпадъците на София е най-
големият проект финансиран по оперативна програма "Околна среда". Той е на стойност 345 млн. лв., от 
които 84% са безвъзмездно европейско финансиране. 
Първо в експлоатация беше пуснато депото до завода в село Яна. След това влязоха в действие и двете 
инсталации за преработка на биологични отпадъци в местността "Хан Богров". 
На събитието ще присъстват още зам.- председателят на ЕК и комисар по бюджет и човешки ресурси 
Кристалина Георгиева, ръководителят на ГД „Околна среда“ на ЕК Джордж Кремлис, Министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка г-н 
Ласло Бараняй и зам. -кметът на СО – г-жа Мария Бояджийска и други официални лица гости.  
 
 
 
Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Такса смет в София няма да поскъпва след пускането на завода за отпадъци 
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/finance/taxes/news/69980-taksa-smet-v-sofiya-nyama-
da-poskapva-sled-puskaneto-na-zavoda-za-otpadatsi 
  

 

Текст: Такса смет за столичани няма да се повишава заради новия завод за отпадъци. Това заяви в 
предаването „Седмицата" на Дарик радио кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя уточни, че новата 
инсталация за преработка на боклук ще заработи от понеделник. 
Инсталацията за преработка на битови отпадъци с производство на RDF гориво вече има акт 16, 
удостоверение за ползване и е минала 72-часовите проби успешно. 
София има модерна, цялостна система за преработка на битовите отпадъци, която гарантира над 50 на 
сто рециклиране на отпадъците. 345 млн. лв. е стойността на цялата система от три елемента за 
управление на отпадъците. Само за инсталацията са дадени 218 млн. лв. 
Фандъкова припомни, че 84 на сто от стойността не проекта е безвъзмездна и затова разходите за 
работата на завода не могат да се причина за повишаване на такса смет, категорична е кметът на София. 
 
 
 
Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Намериха открадната кола в пункт за изкупуване на метал 

Двама познайници на полицията я свили 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/360752 
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Текст: Полицията в Бойчиновци разкри кражба на автомобил „ВАЗ 2101". Колата е собственост на 74-
годишен мъж от село Громшин. Изчезнал е в нощта срещу 3 септември. Бил е паркиран пред дома на 
собственика, съобщават от полицията. В резултат на проведените издирвателни действия са разкрити 
извършителите - криминално проявените И.Р./24 г./ и Д.К./32 г./, и двамата от село Бутан, област Враца. 
Лекият автомобил е иззет след претърсване в пункт за вторични суровини в Бяла Слатина. По случая е 
образувано досъдебно производство./БЛИЦ 
 
 
 
Източник: trafficnews.bg 
 

Заглавие: Кражбите на ток и кабели продължават 
Образувано досъдебно производство  
 
Линк: http://trafficnews.bg/news.php?id=27387 
  

 

Текст: 58-годижен жител на село Ръжево Конаре е заподозрян за кражба на ток. При проверка вчера в 
къщата на мъжа било установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа 
на населеното място. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Хисаря и работата на 
разследващите продължава.  
Няколко дни преди това са били откраднати телекомуникационни кабели  в землището на село Марково. 
Сигналът за срязани около 450 метра проводници е бил подаден вчера в Първо РУ. Според 
информацията, посегателството е извършено във вторник срещу сряда. Извършен е оглед, образувано е 
досъдебно производство срещу неизвестен извършител.  
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