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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Община Габрово е подготвила 14 екологични проекта 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1533112 

 
 

Текст: Община Габрово е подготвила 14 проекта в областта на екологията и кандидатства с тях пред 
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда /ПУДООС/. Това съобщиха от администрацията.  
Единайсет от проектите са за селата, три са за града. С проектите общината се включва в 
националната кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам". 
Общата стойност на проектите е 135 417 лева.  
Инициативата на МОСВ и ПУДООС е насочена към общините и кметствата в страната. Те могат да 
кандидатстват за създаване и възстановяване на зони за отдих, залесяване и създаване на цветни 
кътове, ремонтиране на чешми, детски и спортни съоръжения. 
Проектите на общината предвиждат благоустройствени дейности в селата Златевци, Стоманеците, 
Дебел дял, Райновци, Борики, Велковци, Гарван, Чарково, Жълтеш, Здравковец и Музга. Включени са 
и три междублокови терена в Габрово - изграждане на зона за спорт и отдих срещу блок "Катюша" в 
кв. "Младост", обновяване на детски площадки на улиците "Свищовска" и "Нова махала". 
За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 хиляди лева, а дейностите ще 
се извършват с доброволния труд на гражданите.  
Резултатите от класирането на постъпилите проекти ще станат известни до 14 април. 
 
  

Източник: news.bg 
 

Заглавие: Планът за Пирин има екооценка, твърдят от фирмата, която го е изготвила 

Линк: https://news.bg/regions/planat-za-pirin-ima-ekootsenka-tvardyat-ot-firmata-koyato-go-e-

izgotvila.html 

 
 

Текст: Планът за национален парк "Пирин" 2014 - 2023 година има екологична оценка. Това заявяват 
от "Пролес Инжинеринг" ООД в изявление, получено на редакционната поща на News.bg. 
Екологичната оценка е направена съвместно с актуализирания план за управление на парка, съгласно 
структурата на плана. Тя е представена за първи още на работна среща на 26 - 27 ноември 2014 
година в град Разлог. В последствие тя е публикувана и на сайта на проекта като част от плана, 
заявяват от "Пролес Инженеринг". 
Извършване на такава Екологичната оценка /ЕО/ на плановете за управление на защитени територии, 
включително и на Пирин, е задължително (като Част 1 от ПУ "Описание и оценка на парка"). Тя е 
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неразделна част от плана. Това е съгласно нормативната уредба и Заданието за разработване на 
плана за НП Пирин. 
Всички твърдения, че актуализираният план няма такава екологична оценка са неверни, заявяват още 
в изявлението, подписано от Антоний Стефанов като ръководител на екипа и управител "Пролес 
инженеринг". 
Планът е рамков документ и не съдържа нито едно инвестиционно намерение, но по смисъла на 
Заданието, Наредбата и Закона, е извършена екологична оценка, анализирани са всички 
потенциални опасности, възможни тенденции и са предвидени конкретни мерки за недопускане на 
вредно въздействие върху местообитанията и видовете и целия комплекс. 
Припомняме, преди една седмица общественото напрежение се повиши, след като стана ясно, че 
служебният екоминистър Ирина Костова разпореди, че няма нужда от екологична оценка за проекта 
за нов план за управление на националния парк. 
Веднага след трите празнични дни еколози организираха първия за годината протест, който накара 
ръководството на МОСВ да направи крачка назад и да върне разпореждането.  
Същия ден дори президентът Румен Радев направи коментар в профила си във фейсбук, че 
министерството трябва да защити обществения интерес.  
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 49 обекта провери РИОСВ – Плевен от началото на годината 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/49-obekta-proveri-riosv-pleven-ot-nachaloto-na-godinata-
2008856 
 

 
 

Текст: 61 проверки на 49 обекта, от тях 41 извънредни, извърши през януари и февруари РИОСВ – 
Плевен. Дадени са 18 предписания – 8 при планови проверки и 10 при извънредни, за привеждане в 
съответствие с нормативните изисквания на дейността на обектите. За констатирани 
административни нарушения през двата месеца са съставени 5 акта. Издадено е едно наказателно 
постановление, а в сила са влезли две. За налагане на текущи санкции за замърсяване на 
атмосферния въздух са издадени 2 наказателни постановления. 
 През отчетния период по издадени НП са събраните суми в размер на 1521 лв. и от наложените 
санкции – 3434,31 лв. Суми в размер на 9890,77 лв., събрани в предходен период, са разпределени и 
преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. 
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 12 сигнала. По всички са предприети проверка на място, 
отговор, препращане по компетентност. 
Извършени са 15 проверки в рамките на специализирана полицейска операция, свързана с 
комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на площадки за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства. 
Извършен е анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух през 2016 г., въз основа на 
резултатите от проведените измервания в постоянните пунктове в Плевен, Ловеч и Никопол и 
индикативно 52-дневно измерване в гр. Левски с мобилна станция.  
 През януари и февруари в РИОСВ – Плевен са постъпили 124 уведомления за Горскостопански 
програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори. 
За периода са издадени едно Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 14 
Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения за преценяване на необходимостта 

https://news.bg/regions/na-natsionalniya-praznik-pozhertvaha-natsionalen-park-pirin-alarmirat-ekolozi.html
https://news.bg/bulgaria/ekoministarat-obeshta-na-ekolozite-da-razyasni-ideite-si-za-pirin.html
https://news.bg/politics/radev-nastoya-kabinetat-mu-da-garantira-obshtestveniya-interes-za-pirin.html
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от ЕО, 57 Решения по оценка за съвместимост. 
 Издадени са едно разрешение и 3 регистрационни документа по Закона за управление на 
отпадъците. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Граждани се изправят срещу плана за горене на боклук в сърцето на София 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/71257 
 

 
 

Текст: Жители на столицата ще бранят правото си на чист въздух и прекратяване на плановете за 
горене на боклук в сърцето на София. На 9 март от 14:30 ч. в Административен съд София – град 
започва второ заседание по делото, инициирано по жалба на загрижени жители на квартал ТЕЦ-
София срещу новия подробен устройствен план на район „Сердика“, който включва изграждането на 
инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-а на метри от техните домове. Проектът за ПУП 
предвижда обособяването на нов квартал, който формално няма да граничи с площадката на 
Топлофикация. По този начин се цели живущите да не могат да обжалват като заинтересовани лица 
евентуално разрешение за строеж на инсталацията, предупредиха еколозите от „За Земята“. 
Въпреки уверенията на Столична община, че изгарянето на изсушени, балирани отпадъци (т.нар. RDF 
гориво) в центъра на София е напълно безопасно, в доклада по оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) липсва оценка на въздействието върху здравния статус на живущите не само в 
най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява 
единствено рискът за работещите на площадката на ТЕЦ-София около 2000 души. Горното е повод за 
сериозни притеснения. Поради липсата на работеща система за разделно събиране в столицата 
може с голяма сигурност да се очаква, че постъпващите за изгаряне RDF отпадъци ще съдържат 
повишени нива на опасни замърсители, които при изгаряне се преобразуват в многократно по-
токсични вещества. 
Преди почти една година жители на район „Сердика“ събраха близо 2000 подписа за спиране на 
проекта за изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци с искане към общината да направи 
ново широко обществено обсъждане. Столична Община не удовлетвори искането им. Всички 
подробности около проекта – здравните, екологични и финансови последствия, все още са неясни за 
гражданите на София. 
 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Отпадъци от столични заведения и магазини се превръщат в електричество 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otpadyci-ot-stolichni-zavedeniia-i-magazini-se-prevryshtat-v-
elektrichestvo-2008944            

  

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otpadyci-ot-stolichni-zavedeniia-i-magazini-se-prevryshtat-v-elektrichestvo-2008944
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otpadyci-ot-stolichni-zavedeniia-i-magazini-se-prevryshtat-v-elektrichestvo-2008944
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Текст: Отпадъците от 800 столични заведения и хранителни магазини се преработват в 
електроенергия.  По време на проверка на работата на инсталацията за рециклиране „Хан Богров” , 
кметът на София Йорданка Фандъкова отчете, че за изминалата година са произведени 2000 
мегаватчаса електричество. 
Фандъкова: София е в крак със зелените политики на Европа 
"Големи магазини за хранителни стоки, ресторанти, всички обекти на Столична община-детски 
градини, училища, които разполагат със столове, всички отпадъци от храната вместо да отидат в 
депо, пристигат тук и се обработват, за да се получи електричество", обясни столичният кмет. 
Заводът за боклук ще прерабтва всички отпадъци на софиянци 
От днес столичаните, които вече са платили задълженията си към общината за сметосъбирането ще 
могат да получат 10 кг безплатен компост, който се получава от рециклирането на зелени отпадъци, 
уточни Фандъкова. 
София ще бори замърсяването на въздуха с модернизация на градския автопарк 
"Говорим за целенасочено събиране от паркове и градинки на шума, листа, клони и всичко, което 
може да се преработи. От това се произвежда компост, като производството му се увеличава през 
последните години. През 2015 г. са произведени 6300 тона, а през 2016 г. имаме повече от двойно 
увеличение-15 000 тона", посочи Йорданка Фандъкова.   
За желаещите да закупят по-голямо количество био тор – цената на един тон е 7 лева. 

 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Фандъкова: Намалихме с над 80% депонирането на отпадъци 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-
otpadyci.334326             

  
 

Текст: С над 80% намалихме депонирането на отпадъци. Това каза кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова пред журналисти при проверка на работата на инсталацията за преработване 
на зелени и био отпадъци в компост и ток на площадка "Хан Богров", предаде "Фокус".  
"За 2016 г. са произведени около 2000 МВтч електроенергия, което е с 500 МВтч повече в сравнение с 
2015 г.", каза Фандъкова.  
"От зелените отпадъци от цялата територия на Столична община, които преди това отиваха на депо, 
сега произвеждаме този компост, като също така производството се увеличава през последните 
години", доплъни тя и посочи, че за 2015 г. са произведени 6300 тона компост, а за 2016 
увеличението е повече от два пъти - 15 хил. тона. 
Според Фандъкова се увеличава също и интересът на гражданите към кампанията по безплатно 
предоставяне на компост срещу бележка за платена такса смет, тъй като за миналата година тази 
услуга са получили 270 души.  
"Много важно е, че цялата тази система допринася за това да се включват все повече обекти в 
системата за разделно събиране на хранителни отпадъци и съответно да можем да намаляваме 
количествата депониран отпадък. Заедно с инсталацията за механично-биологично третиране в Яна 
намалихме чувствително с над 80% депонирането на отпадъците", подчерта тя и заяви, че това е била 
основната цел. 
 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/fandykova-sofiq-e-v-krak-sys-zelenite-politiki-na-evropa-1485559
https://dariknews.bg/novini/biznes/zavodyt-za-bokluk-shte-prerabtva-vsichki-otpadyci-na-sofiqnci-1563856
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560705
http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-otpadyci.334326
http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-otpadyci.334326
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Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Желев допълни, че тази 
инсталация устойчиво работи вече трета година, а за миналата година има приходи от 
електроенергия около 550 хил. лв. и 40 хил. лв. - от продажба на компост. 
Той коментира, че голямото им притеснение е било дали ще има желаещи за такова третиране на 
отпадъците. 
"Много приятно сме изненадани. Даже има желаещи от страната да вземат компост, но с приоритет 
са, разбира се, Столична община и малките клиенти", каза той.  
"Важно е да отбележим, че това е разделно събран отпадък и цялата продукция и компоста, който 
произвеждаме, е от разделно събрани отпадъци. Сертифицирани сме по качество. Имаме първия 
сертификат за качество в България", коментира още Желев.  
Той обърна внимание, че системата за разделно събиране на биоотпадъци е най-сложната и най-
трудната за организиране, заради самото естество на отпадъка.  
"Решение на кмета е как да развие системата и затова дори ние понякога настояваме това да става 
много внимателно, за да не провалим системата, защото тя е много успешна досега", посочи Желев.  
Той отбеляза, че компостът не е тор и е изключително полезен за почвата. 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Фандъкова: Намалихме с над 80% депонирането на отпадъци 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-
otpadyci.334326             

  
 

Текст: С над 80% намалихме депонирането на отпадъци. Това каза кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова пред журналисти при проверка на работата на инсталацията за преработване 
на зелени и био отпадъци в компост и ток на площадка "Хан Богров", предаде "Фокус".  
"За 2016 г. са произведени 

http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-otpadyci.334326
http://www.dnes.bg/sofia/2017/03/09/fandykova-namalihme-s-nad-80-deponiraneto-na-otpadyci.334326

