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Източник: Offnews 

 

Заглавие: Светльо Витков: Трябва ли да бъдем клошарите на Европа? 

 

Линк:  https://offnews.bg/interviu/svetlio-vitkov-triabva-li-da-badem-klosharite-na-evropa-

689982.html 

 

 
 

Текст:  Г-н Витков, Политическа група 5 в Столичния общински съвет внесе доклад за 

иницииране на местен референдум за изграждането на инсталация за горене на 

RDF отпадъци в София.  Защо сега, след като решението е взето преди години? 

 

Ние от ПГ 5 последователно водим политиката си по отношение на изграждането на 

инсталацията за горене на RDF/битови отпадъци вече три години. Решението може да 

е взето, но инсталацията все още не е изградена и средствата от ЕЦБ не са усвоени. 

Ние не сме против изграждането на такава инсталация. Ние сме за изграждането на 

модерен завод не само с най-нова технология за горене на RDF/ битови отпадъци, но 

и с по-ефективно оползотворяване на отпадъка. Не е ли редно да се стремим към по-

модерни и алтернативни решения за горене на отпадъци, вместо да вървим 

десетилетия след европейците – да купуваме стари мотриси, стари трамваи и т.н.  

 

Трябва ли да бъдем клошарите на Европа? 

 

Заемът, който ни дава европейската банка, е за управление на отпадъците. Този завод 

може да бъде на много по-високо ниво, както е заводът в Любляна, например. От ПГ 5 

искаме да бъдат разгледани и дебатирани от експерти всички алтернативни 

възможности, за да бъде избрана най-добрата за столичани. 

 

Свързано ли е искането ви точно сега с предизборната кампания за евровота и 

местните избори догодина? 

 

Свързано е преди всичко с това, че ПГ 5 и Глас Народен сме опозиция на 

управляващите, коректив, даващ алтернативни и често по-добри решения от 

предложените, а за изборите догодина - естествено, че всеки политически субект ще 

се позиционира от сега в СОС. 

Местният референдум е последния ни инструмент, с който можем да се 

противопоставим на избора на решение на управляващите. 

 

В СОС Герб има 30 общински съветника и реално им е нужен още един глас, за да 

имат мнозинство, необходимо, за да минават решенията им. Повечето решения на 

ГЕРБ са подкрепени от общинските съветници на РБ (по-конкретно СДС и ДБГ) и 

Обединени патриоти. Свидетели сме и на такива фарсове, в които председателят на 

ДБГ се опитва да се заяви като организатор на протест, докато общинския им съветник 

застава точно на обратната позиция и заклеймява протеста. 

https://offnews.bg/interviu/svetlio-vitkov-triabva-li-da-badem-klosharite-na-evropa-689982.html
https://offnews.bg/interviu/svetlio-vitkov-triabva-li-da-badem-klosharite-na-evropa-689982.html
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Затова и избрах да влезна в общинския съвет, а не да се изживявам като партиен вожд, 

защото няма механизми, с които да задължиш общинските си съветници да спазват 

решенията на рководството. В този смисъл, в СОС има три партии, чиито общински 

съветници спазват партийна дисциплина: ГЕРБ, БСП и Глас Народен. При останалите 

е - всеки сам за себе си!  

 

За местния референдум се обърнахме към всички общински съветници – СДС, ДБГ, 

Патриоти, Сердика..... никой от тях не пожела да се подпише под доклада. За мен е 

политическа шизофрения да бъдеш патерица на управляващите и да се надяваш, че 

след това при избори някой ще гласува за теб. 

 

В предизборните кампании очаквам тези, които през този мандат подкрепяха 

безропотно всяко решение на Герб, да се заявят като алтернатива. За това считам, че 

в следващия общински съвет ДБГ, СДС, Сердика няма да имат представители, а и не 

е виждам смисъл. 

 

Кое точно ви притеснява - технологията за изгаряне на отпадъците или мястото на 

инсталацията в ТЕЦ София? 

 

Като цяло ме притеснява глобалното затопляне, но за инсталацията основните ни 

опасения са, че избраната технология е твърде остаряла, има опасност да замърси 

допълнително въздуха в столицата и да застраши здравето на хората, живеещи в 

близост. Колкото до мястото – нека попитаме хората, които живеят в тези квартали 

какво мислят, а не да им се построи инсталация и после, когато се окаже, че 

замърсяването на въздуха е с високи норми, да се извиняваме. 

 

Като гражданин с адресна регистрация в ж.к. Сердика, а не като политик и общински 

съветник, не успях да бъда убеден в това, че изграждането на точно тази инсталация 

на територията на Топлофикация, няма да застрашава здравето на родителите ми. 

И всъщност, защо не попитате някои от тези граждани, които посетиха завода за 

отпадъци във Виена на организирано от Столична община пътуване, за да чуете какво 

са разбрали те. Все пак ВИП гражданин бе и Руслан Мъйнов от „Комиците”, чието 

предаване обикаляше предизборно за ГЕРБ. Ако не друго, поне ще ви разсмее. 

 

Как отговаряте на доводите, че така ще загубим пари от ЕС? 

 

Вече сме загубили голям процент от съфинансирането по проекта от ЕЦБ. Два пъти. 

Рискът, че ще загубим пари от ЕС ли е по-важен или избора на най-добро решение 

за управление на отпадъците? 

 

Става дума за ефективно управление на проекта. Считам, че е важно за столичани 

да се запознаят с темата в дълбочина, за да няма после – какво го мислехме, а какво 

стана. Същото като с ремонтите. 

 

А и забравяме въпроса кой ще връща тези пари? Топлофикация с огромния си дълг 

или софиянци, чрез увеличение на местните данъци и такси?  

 

Във формат “политическа група 5” ли ще се явявате на избори за местна власт? 
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ПГ 5 е група в СОС, а не регистриран политически субект. С колегите от от групата 

работим добре, имаме установени правила, които до момента спазваме. 

Приоритетите на групата формулирахме още в началото на мандата ни – достъпна 

градска среда, зелена столица, интегриран градски транспорт, прозрачна, дигитална 

и културна община. 

 

В момента търсим подходящата форма за явяване. В действителност, от ПГ 5 

единствените представители на партия сме ние с Венци - Глас Народен. Останалите 

колеги са независими и граждански квоти. Глас Народен е партия с отворен вход, така 

че в листите ни ще има кандидати, които не са членове, но подредбата на листата е 

трудна работа. Преференциите дават възможност за преподредба на листата, но 

нормално е всеки да иска да е на по-челна позиция. 

 

За да съм максимално откровен ще кажа, че за момента няма твърди уговорки. Всеки 

от колегите има своите планове и визия. Ако успеем да ги уеднаквим, ще се явим в 

една листа, ако не, всеки ще избира сам пътя си. 

 

Източник: Добрич 

Заглавие: Музея „Пътят на отпадъците“ в Девня посетиха ученици от Шабла и 

Дуранкулак 

 

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-

devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak 

 

  

Текст:  Музеят е създаден от „Девня Цимент“ АД и се намира на територията на завода.  

 

Организацията бе на професионално ниво – поканени бяха актьори от Държавен 

куклен театър – Варна, които нагледно да презентират борбата със замърсяването и 

начините за използване на отпадъците, като включат и децата в игри, свързани с това. 

Още с влизането си, преди да е започнала подготвената за тях програма, учениците 

се впечатлиха от обстановката и аранжировката вътре. Пейки, люлки, масички и 

столчета – всичко тук беше направено от отпадъчни материали. Децата видяха 

рисунки, макети и диорами, които показваха как се произвежда цимента в завода в 

съседство. Тук им стана ясно, че високата температура, необходима за 

производствения процес, се постига чрез изгарянето на отпадъци. 

 

Организаторите подариха на всяко дете Книжка за оцветяване и съчиняване на 

истории, като идеята е в нея то да си записва какъв е лично неговият принос в борбата 

срещу замърсяването. Учениците се запознаха с мистър Клинкер, символ, на 

опазването на околната среда и емблема на самия музей. Той им обясни основните 

правила на рециклирането и с удоволствие установи, че повечето от тях знаят в кои цвят 

контейнери какъв тип отпадъци се изхвърлят.  

https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak
https://www.dobrichonline.com/novini/48905/muzeya-ptyat-na-otpadtsite-v-devnya-posetikha-uchenitsi-ot-shabla-i-durankulak
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Децата научиха повече за замърсяването на моретата, почвата и водите. За влиянието 

на непреработената смет върху климата на Земята и живите същества на нея. 

Учениците разбраха за парниковите газове, също че за естественото разграждане на 

пластмасова бутилка са необходими 200 години, а за алуминиево кенче – 500. 

 

Започнаха и игрите, придружени от песни, в изпълнението на които учениците се 

включиха активно. На някои от песните те акомпанираха на музикални инструменти, 

изработени от отпадъчни материали. Мистър Клинкер им представи и Чипоноско – 

човече, направено също от преработени отпадъци.  

 

В края на посещението децата от община Шабла се фотографираха с мистър 

Клинкер. Той пък им подари тениски и учебни пособия, изработени от рециклирани 

отпадъчни материали. 

  

Източник: Дарик 

 

Заглавие: В Несебър събраха ненужна домашна техника 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-nesebyr-sybraha-nenuzhna-domashna-

tehnika-snimki-2126128 

 

 
 

Текст: Двадесет и два килограма излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, батерии и акумулатори бяха събрани в поредната акция в Община 

Несебър. 

 

Равносметката показва: 842 броя хладилници, монитори, телефонни апарати, 

компютри, ел. печки, бойлери, телевизори и други, 549 броя енергоспестяващи 

осветителни тела и луминисцентни лампи. 

 

Събраните отпадъци бяха предадени за рециклиране на организации по 

оползотворяване. Най-голяма активност беше отчетена в Несебър и курортния 

комплекс „Слънчев бряг“. 

 

 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Разфасоват стари автомобили насред село край Стара Загора 

 

Част от колите и купетата са нахвърляни на самата улица 

 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-nesebyr-sybraha-nenuzhna-domashna-tehnika-snimki-2126128
https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-nesebyr-sybraha-nenuzhna-domashna-tehnika-snimki-2126128
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Линк:  https://www.monitor.bg/bg/a/view/razfasovat-stari-avtomobili-nasred-selo-kraj-

stara-zagora-144004 

 

 
 

Текст: Няколко десетки аварирали и спрени от движение леки автомобил са 

стоварени насред старозагорското село Братя Кунчева и чакат реда си да бъдат 

разкомплектовани и евентуално продадени за скрап, установи репортерска 

проверка. 

 

Според кмета на Братя Кунчеви Георги Георгиев автоморгата действала от поне 2 

години, тя била притежание на съселянина му Иван Христов.  Част от колите и купетата 

са нахвърляни на самата улица, друга е складирана в двора, който уж бил 

собственост на потребителната кооперация от съседното село Дълбоки. Навсякъде 

се валят потрошени  лайстни, калници и стъкла. Селският управник  не знаел дали има 

издадено разрешително от РИОСВ- Стара Загора за тази дейност, нямал 

информация и за фирмата. „Има си проверяващи органи, аз не съм човекът, който  

може да търси отговорност…“, лаконично обясни Георгиев. 

 

Появилият се заради интереса на репортер Иван Христов отрече да има 

регистрирана фирма, по думите му местните дори трябвало да му благодарят, 

защото  не чакал на социални помощи, а работел. 

 

„Изкупувам спрени от движение автомобили от Стара Загора, докарвам ги тук на 

собствена сметка и с двете си ръце ги разкомплектовам. Едната площадка ми е под 

наем. Никой не ми е казвал, че трябват някакви разрешителни. Правя го от 5-6 месеца, 

никой не ме търсил или питал. Разглобените части съм складирал в собствения си 

двор. Старите ламарини продавам за скрап, напоследък цената на желязото се 

вдигна и сега е 16 ст /кг, свалените части давам на приятели, не ги продавам…“, заяви 

той, но не можа за обясни, защо част от колите са с табелите си. 

 

Човекът дори не е чувал че съществува Закон за управление на отпадъците , по силата 

на който работата на автоморгите е на разрешителен режим, а селото , в което 

живеят над 750 души и което се намира на десетина километра от Стара Загора 

никога не е било обект на екопроверка. 

 

По данни на служители в администрацията по уличките му имало от години 

„паркирани“ поне 7 спрени от движение автомобили, без да се броят тези, които се 

разфасоват в моргата. Сред тях е и истински ветеран от марката „Уаз“, на който са 

натоварени останки от рибарска лодка. 

 

Източник: Economic.bg 

 

Заглавие: Мобилно приложение помага за намиране на изоставени коли в София 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/razfasovat-stari-avtomobili-nasred-selo-kraj-stara-zagora-144004
https://www.monitor.bg/bg/a/view/razfasovat-stari-avtomobili-nasred-selo-kraj-stara-zagora-144004
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В "Гражданите" могат да се подават сигнали и за едрогабаритни отпадъци, като 

стари дивани 

 

Линк:  https://www.economic.bg/bg/news/10/mobilno-prilozhenie-pomaga-za-namirane-

na-izostaveni-koli.html 

 

 
 

Текст: Изоставените автомобили по софийските улици престояват с години, а 

процедурите за премахването им са твърде тромави. Санкционират се само тези 

собственици, които от две години не са минавали технически преглед. Те разполагат 

с няколко месеца сами да махнат старите си коли от улицата.  

 

Ново приложение помага на общинските администрации да намерят изоставените 

автомобили, които освен че заемат парко места, лесно могат да бъдат разграбени. 

Приложението "Гражданите" дава възможност на всеки да подаде сигнал за изоставен 

автомобил. 

 

Едрогабаритните отпадъци, като например стари дивани, изхвърлени край 

контейнерите, също са заплаха за чистотата на въздуха. За тях също могат да бъдат 

подадени сигнали в апликацията. Много често те биват взимани и използвани за 

отопление, а изгаряйки отпадъци по този начин, гражданите вредят на себе си, 

близките си и околните.  

 

От началото на годината в район "Надежда" са премахнати 70 стари автомобила, а 

110 са в процедура. Кметът на района обаче настоява за промени. "Нашето 

предложение е за онлайн връзка между нас и КАТ, тъй като имаме един месец, за да 

получим данните на автомобила, за да започнем процедура", обясни Димитър Димов, 

цитиран от БНТ. 

https://www.economic.bg/bg/news/10/mobilno-prilozhenie-pomaga-za-namirane-na-izostaveni-koli.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/mobilno-prilozhenie-pomaga-za-namirane-na-izostaveni-koli.html

