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Източник: Днес 

 

Заглавие: Водим в Европа по използване на отпадъци от техника 

 

Целта е до 2040 г. 2/3-и от битовите отпадъци да се рециклират 

 

Линк:https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/08/24/vodim-v-evropa-po-izpolzvane-na-

otpadyci-ot-tehnika.386015 

 

 
 

Текст: 65% от битовите отпадъци да бъдат оползотворявани до 2040 г. Това според зам.-

министъра на околната среда Атанаска Николова е постижима цел за България.  

 

Във Варна тя участва във форум, посветен на кръговата икономика като приоритет в 

следващия програмен период на ЕС. 

България е една от страните, които работи и до голяма степен се справя успешно с 

устойчивото управление на отпадъците, каза още тя. 

 

По думите й при отделното събиране, рециклиране и оползотворяване на потоците от 

електронно и електрическо оборудване, от акумулаторни батерии, България е 

водеща в европейски мащаб, но има сфери, в които е във втората половина на 

класацията. 

 

Една от тези сфери е оползотворяването, рециклирането и повторната употреба на 

битовите отпадъци. 

 

В отговор на въпрос правени ли са разчети какви са ползите от кръговата икономика, 

освен екологичните, зам.-министърът обясни, че окрупнените цифри в европейски 

мащаб сочат, че това ще доведе до разкриване на 1 милион нови работни места 

годишно, които да бъдат ангажирани в нея. 

 

Освен това печалбата от кръговата икономика е милиони евро. Ползата е не само в 

печалбата на бизнеса, но и от спестяването на природни ресурси, посочи Николова, 

цитирана от БТА. 

 

По думите й кръговата икономика е инструмент не само за опазване на ресурсите и 

околната среда, но и да направи европейската икономика конкурентоспособна в 

световен мащаб. 

 

Източник: Class.bg 

Заглавие: За ТЕЦ Бобов дол 

 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/08/24/vodim-v-evropa-po-izpolzvane-na-otpadyci-ot-tehnika.386015
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/08/24/vodim-v-evropa-po-izpolzvane-na-otpadyci-ot-tehnika.386015
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Линк: http://www.class.bg/българия/общество/item/386142-за-тец-бобов-

дол#.W4LhePZuJPY 

 

 

Текст: До 8 септември 2018 г. гражданите могат да се обявят против плановете на ТЕЦ 

„Бобов дол" да изгаря отпадъци и биомаса. Общественият достъп до заявления за нови 

комплексни разрешителни на централите дава право на гражданите да изпратят 

мнение до Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и да защитят правото си 

на чист въздух. 

 

Това съобщават от природозащитните организации „Грийнпийс – България" и ЕС „За 

Земята" в позиция, разпространена до медиите. 

 

Районът на Бобов дол и Големо село също страда от системно замърсяване, а ТЕЦ 

„Бобов дол" се нарежда сред най-големите в Европа виновници за високи нива 

опасни вещества във въздуха. 

 

Други топлоцентрали, свързани с известния бизнесмен Христо Ковачки, също се 

опитват да преминат към използване на алтернативни на въглищата горива — 

комбинация от материали от шивашката, обувната индустрия, земеделието, RDF 

(модифицирани горива, получени от отпадъци), a в ТЕЦ „Перник" и ТЕЦ „Брикел" — и 

нефтошисти. „Брикел" има сериозен принос за превръщането на един друг зависим 

от въглищата район — Гълъбово, в единственото място в Европа със завишени нива на 

серен диоксид, пише 3e-news.net. 

 

Според екоорганизациите случаят с ТЕЦ „Бобов дол" е показателен и за 

недалновидната политика на държавата спрямо електроцентралите на въглища. 

Вместо да подкрепи поетапното закриване на най-замърсяващите производства, да 

създаде планове за възстановяване на зависимите от въглищата региони и 

възможности за диверсифициране на икономиката, които ще донесат нови работни 

места, институции и правителство си затварят очите пред огромната социална и 

екологична катастрофа, заплашваща бъдещето на тези места. 

 

„Добавянето на гориво от отпадъци е още един метод, по който електроцентралите 

на въглища продължават да съществуват и да печелят, въпреки че отдавна са морално 

и технически остарели. Вместо да следват икономическата логика и да си купуват 

гориво, на тях им се плаща да изгарят отпадъка или го получават безплатно. Всичко 

това — с цената на човешкото здраве и за сметка на данъкоплатците.", казва Меглена 

Антонова от „Грийнпийс" – България. 

В същото време съществуването на централата е гарантирано и по друг начин: тя 

получава редовни плащания от държавата като част от студения резерв — под 

претекст, че гарантира енергийната сигурност на страната в моменти на 

свръхпотребление, за което ние всички като данъкоплатци плащаме на ТЕЦ „Бобов 

дол", добавят природозащитниците. 

http://www.class.bg/българия/общество/item/386142-за-тец-бобов-дол#.W4LhePZuJPY
http://www.class.bg/българия/общество/item/386142-за-тец-бобов-дол#.W4LhePZuJPY
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„До каква степен тя оправдава гласуваното доверие е съмнително, тъй като беше 

една от централите, които през зимата на 2017 г. не успяха да заработят. Независимо 

от това фиаско, топлоцентралата, свързана с Христо Ковачки, продължава да бъде 
включена в студения резерв и потребителите ѝ плащат по 2535 лв. за всеки час в 

денонощието. Така ще бъде до края на октомври, а след това сумите дори ще се 

увеличат", подчертават от двете организации. 

 

В позицията си те отбелязват, че гражданите могат да изиграят важна роля в 

обръщането на тази тенденция. Време е да бъдат част от взимането на информиран 

избор за бъдещето си, а не тези, които страдат от последствията. Изпращането на 

становища е един от сигурните начини да се превърнат във фактор в дискусията, 

смятат от „Грийнпийс – България" и ЕС „За Земята". 

 

 

Източник: БТВ 

 

Заглавие: Елин Пелин тъне в боклуци 

 

Седмици наред контейнерите за боклук преливат 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/elin-pelin-tane-v-bokluci.html 

 

 
 

Текст: Седмици наред контейнерите за боклук в Елин Пелин преливат, а градът тъне в 

отпадъци. Сметоизвозването беше спряно след спор с кмета на Горна Малина. 

 

Депото в Горна Малина се ползва от двете общини. На 8 август кметът Ангел Жиланов 

забранява приемането на отпадъци от община Елин Пелин. Иска и увеличение на 

таксите за депониране. 

 

„Иска 35 лева, което е 2 пъти и повече и по-високо. Пак казвам, не възразявам да има 

коментар... може би част от разходите са се увеличили, но гражданите да плащат 

нещо, което да е справедливо, а не просто цена, защото някъде другаде не се плаща 

толкова”, заяви кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов. 

 

Годишният капацитет на депото също бил изчерпан, а изхвърлянето на отпадъците там 

- незаконно. 

 

„Това е самоуправство и не може еднолично да се взема решение, при положение, 

че това депо е на двете общини. Има регионално сдружение. Депо може да бъде 

закрито единствено от директора на РИОСВ по закон и при извънредни обстоятелства 

и от министъра на МОСВ. От никой друг”, допълни Ивайло Симеонов. 

 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/elin-pelin-tane-v-bokluci.html
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„Кметът на Елин Пелин само му кажете да не се прави на евтин герой, защото в края 

на краищата истината винаги излиза. Това не е затваряне на депо. Това, което е 

направено, е временно спиране, докато нямаме яснота, че ще бъде увеличен 

капацитетът на депото. Сега вече имаме това уверение, че този капацитет от 24 000 

тона ще бъде разрешен и допуснат, и на тази база сме пуснали депото”, съобщи 

кметът на Горна Малина Ангел Жиланов. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Община Кюстендил ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ 

за закриване и рекултивация на общинско депо 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1858254 

 

 
 

Текст: Община Кюстендил ще кандидатства пред Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ по проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди 

битови отпадъци - с. Радловци". Решение за това ще трябва да вземе общинския съвет 

в Кюстендил на заседание през следващата седмица, съобщиха от общинската 

администрация. 

 

Депото на тероторията на общината е само едно. То не отговаря на изискванията на 

българското и на европейското законодателство в областта на опазване на околната 

среда и управлението на отпадъците и е с отдавна изчерпан капацитет, пише в 

докладната на кмета на общината Петър Паунов. 

 

Депото се експоатира и след 2009 година, когато беше крайният срок за неговото 

закриване, поради липса на друго действащо регламентирано депо в региона. 

Технически е невъзможно привеждането му в съответствие с изискванията на 

европейското законодателство, поради което то е определено за закриване и 

последваща рекултивация. Това ще доведе и до разрешаване на един от най-

значимите за общината проблеми, се казва още в докладната. 

 

Депото е спряно официално от експоатация със заповед на директора на РИОСВ-

Перник, от 20 октомври 2017 г. 

 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1858254

