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Източник: БНТ 

Заглавие: Без референдум за завода за отпадъци в София 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/bez-referendum-za-zavoda-za-otpadtsi-v-sofiya 

 

 

Текст: В София няма да има референдум за инсталацията за изгаряне на отпадъци. 

Това решение беше взето, след като три комисии в Столичната община гласуваха 

против. Причината е, че примерните въпроси противоречат на законодателството - по-

точно допитванията до гражданите не могат да бъдат свързани с бюджета. Вносители 

на доклада за провеждане на референдум са 15 общински съветници от 

опозиционните партии. Те настояха гражданите да имат пряко участие във взимането 

на това важно решение. 

 

Общинският съвет още през май одобри тегленето на кредит от 67 млн. евро, за да 

бъде изградена инсталация за изгаряне на преработен отпадък. Изненадващото е, че 

повече от половината вносители на референдума са одобрили подробния 

устройствен план за площадката до "ТЕЦ София". 

 

Радослав Абрашев, Реформаторски блок: Не е много логично човек да гласува по 

един начин и след това в един момент да вика, дайте гражданите да кажат пак. 

Общинският съвет ясно е взел решение и трябва да се пристъпи към реализиране на 

проекта. 

 

Общинските съветници от опозиционните партии поискаха референдум, защото 

смятат, че решенията за технологията и начина на финансиране на проекта са взети 

непрозрачно.  

 

Симеон Славчев, общински съветник, Политическа партия 5: Това решение се взима 

силово, защото ГЕРБ взимат постоянно силови решения с мнозинството. Ето всеки 

казва да се провеждат местни и национални референдуми, каква по-добра тема от 

екологията и здравето на столичани.  

 

Според председателя на комисията по екология, трите въпроса са 

незаконосъобразни, защото Закона за прякото участие на гражданите в управлението 

не допуска допитвания, свързани с бюджета.  

 

Лорита Радева, председател на комисията по екология, СО: Мотивите, които колегите 

са изложили, има поредица от данни и твърдения, които аз оспорвам като 

председател на комисия по околна среда и като човек, който от 2005 г. е ангажиран 

с управление на отпадъците на територията на града.  

 

http://news.bnt.bg/bg/a/bez-referendum-za-zavoda-za-otpadtsi-v-sofiya
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Комисията по бюджет и финанси добави и още един аргумент против референдума, 

а именно, че той ще струва скъпо на столичани - около 1,5 млн.лева. 

 

Източник: Столица.bg 

 

Заглавие: Увеличават контейнерите за разделно събиране пред магазини и заведения 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/uvelichavat-kontejnerite-za-razdelno-sabirane-

pred-magazini-i-zavedeniya/ 

 

 
 

Текст: Столична община иска нови минимални изисквания в предложението си за 

сключване на договори с организации за оползотворяване на отпадъците (ООООп), 

съобщиха от столичната управа. Ще се увеличи броят и обхвата на контейнерите за 

разделно събиране на опаковки от домакинствата – пластмаса, стъкло, хартия и 

метал. 

 

Това предложение обаче трябва да бъде одобрено от СОС, ако бъде одобрено ще 

има покана към всички организации с разрешение от Закона за участие в нова 

процедура за сключване на договори. Новите договори са наложителни, тъй като 

досегашните са с 5-годишна давност и изтичат за 22 района през декември 2018 г. 

Според изискванията на ЕС до 1 януари 2018 г. общините трябваше да имат 41% 

рециклируемост на отпадъците., а за София този процент 51. Сред критериите за 

оценка в новата процедура ще има допълнителен обем на съдове за домакинства, а 

също и осигуряване на съдове и чували за заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти. 

 

В предложението си до СОС Столична община за първи път включва и разделно 

събиране на стари дрежи и други ненужен текстил. 

 

Масирани проверки пък е извършил Столичен инспекторат. Инспекторите са 

порверили търговски обекти за разделно събиране на отпадъци. В центъра на София 

са проверени обекти в район “Средец”. От седемте търговски обекта на ул. “Г. С. 

Раковски”, ул. “Ген. Й. Гурко” и ул. “Съборна”. Инспекторите са констатирали 

нарушения във всички. Съставени са глоби с фиш на стойност 50.00 лв. за смесване 

на отпадъци от опаковки и тяхното изхвърляне в съдовете за битови отпадъци. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Бургазлия иска да правим ток и горива от стари гуми 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/burgazliia-iska-da-pravim-tok-i-goriva-ot-stari-

gumi-2127017 

 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/uvelichavat-kontejnerite-za-razdelno-sabirane-pred-magazini-i-zavedeniya/
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/uvelichavat-kontejnerite-za-razdelno-sabirane-pred-magazini-i-zavedeniya/
https://dariknews.bg/regioni/burgas/burgazliia-iska-da-pravim-tok-i-goriva-ot-stari-gumi-2127017
https://dariknews.bg/regioni/burgas/burgazliia-iska-da-pravim-tok-i-goriva-ot-stari-gumi-2127017
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Текст: А. Баръмов е оформил предложението си в официално писмо до местния 

парламент. Общинските съветници в Бургас трябва да обсъдят идеята му за 

създаването на общинско дружество за обработка на стари автомобилни гуми на 

предстоящото си заседание. 

 

Баръмов обяснява процеса така: „Чрез непряко нагряване във въртяща се пещ при 

около 500 градуса по Целзий, около 60% от масата на гумите се превръща в паро-

газова смес, около 30% - в овъглен остатък (полукокс), а останалите около 10% са 

парчета тел. 

 

След охлаждането на паро-газовата смес, около 2/3 от нея (равни на 40% от 

първоначалната маса на гумите) се превръща в пиролизно масло - течност, подобна 

на суров нефт. Остатъкът от паро-газовата смес е горим газ, който се изгаря за 

поддържане на пиролизния процес". 

 

Бургазлията дори открил руска фирма в Екатеринбург, която може да достави 

пиролизната инсталация. Съоръжението дава възможност за обработката на до 12 

тона автомобилни гуми за денонощие. Цената му е малко под 300 000 евро. 

 

А. Баръмов уточнява, че димните газове трябвало да преминат през очистваща 

инсталация. Дали съответстват на еко нормите у нас – все още не е ясно. Според 

бургазлията край Бургас би могло да се изгради допълнителна инсталация за 

безопасно термично разграждане (газификация) на овъгления остатък (полукокса) и 

на пиролизното масло и превръщането им в чист горим газ с цел производство на 

електроенергия. Съществуват няколко процеса на големи световни фирми за 

газификация на въглища, полукокс и нефт, посочва в писмото си той. 

 

И дава пример с германския град Бургау. Там между 1984 и 2015 година действала 

подобна инсталация. Получената парогазова смес е била изгаряна в парен котел, а 

парата е задвижвала парна турбина за производство на електроенергия. 

 

Всъщност решението за затваряне на инсталация в Бургау е взето през 2014 година. 

Общинският съвет там, собствениците и операторът на съоръжението, счели че 

разходите за експлоатация и поддръжка са твърде високи за местните данъкоплатци. 

 

Отворена през 1984 г., централата обработвала около 38 000 тона отпадъци годишно. 

Повечето от тях били общински, както и известно количество търговски отпадъци и 

утайки от отпадъчни води. Топлината от производството се използвала от близка 

оранжерия. 

 

Източник: Publics.bg 
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Заглавие: Финландия обмисля пълна забрана за използването на въглища за 

електроенергия до 2029 г.  

 

Мярката ще доведе до намаляване на ежегодното изпускане на въглеродни газове 

с близо 1 милион тона 

 

Линк:https://www.publics.bg/bg/news/19651/Финландия_обмисля_пълна_забрана_за_

използването_на_въглища_за_електроенергия_до_2029_г_.html 

 

 
 

Текст: Финландското правителство предлага напълно да се забрани използването на 

въглища за производството на електроенергия и отопление до 2029 г., предава Yle.fi. 

Законопроектът се очаква да бъде приет през следващата година. Министърът на 

околната среда на Финландия Кимо Тиликайнен подчерта, че всички действия на 

правителството са насочени към борба с климатичните промени.  

  

Изчисленията са показали, че намаляването на използването на въглища във 

Финландия ще доведе до намаляване на ежегодното изпускане на въглеродни газове 

с близо 1 милион тона. Ще намалее и изпускането на серен диоксид и тежки метали. 

Днес в енергопроизводството намалява делът на използване на въглища, но много 

електроцентрали продължават да ги употребяват. Така се случва в градовете Хелзинки, 

Еспоо и Вантаа.  

  

Енергийната компания Helen Oy е готова да се откаже от въглищата и смята да закрие 

централата си Hanasaari до края на 2024 г., но компанията критикува правителствения 

законопроект, който възпрепятства използването на нови технологии. Представителят 

на Helen Oy Яне Раухамяки отбеляза, че се появяват нови технологии като 

геотермалната енергия или малките модулни реактори. Според него най-бързо 

въглищата могат да бъдат заменени като се увеличи използването на биомаса. 

 

Източник: e-Burgas 

 

Заглавие: Нова схема в Бургас: Крадат автомобили, връщат ги на скрап 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/nova-shema-v-burgas-kradat-avtomobili-vrashtat-gi-na-

skrap-7472 

 

 
 

https://www.publics.bg/bg/news/19651/Финландия_обмисля_пълна_забрана_за_използването_на_въглища_за_електроенергия_до_2029_г_.html
https://www.publics.bg/bg/news/19651/Финландия_обмисля_пълна_забрана_за_използването_на_въглища_за_електроенергия_до_2029_г_.html
http://e-burgas.com/post/nova-shema-v-burgas-kradat-avtomobili-vrashtat-gi-na-skrap-7472
http://e-burgas.com/post/nova-shema-v-burgas-kradat-avtomobili-vrashtat-gi-na-skrap-7472
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Текст:  Двама мъже от Бургас и един от Камено са арестувани от полицията за 

кражбата на два автомобила. Схемата на автоджамбазите е меко казана странна, 

тъй като те крадат автомобилите, след което ги връщат на скап, става ясно от 

полицейската хроника. 

 

Първата кражба е извършена на 10 октомври, когато криминално проявените 

бургазлии С.И., 22 годишен и М.М., 31 годишен, откраднали лек автомобил 

"Фолксваген Венто, собственост на 29-годишен мъж от Бургас. Колата била 

паркирана на ул. "Оборище" 118. Двамата крадци са арестувани и са направили 

пълни самопризнания. При разпита те признали, че отнетият автомобил е предаден в 

пункт за изкупуване на вторични суровини в Сливен. 

 

Констатирано е още, че М.М. в съучастие с криминално пробявения М.Г., 22 годишен 

от Камено отнел противозаконно на 21 септември л.а. «Опел кадет», собственост на 

68-годишен бургазлия, паркиран на кръстовището на бургаските улици "Пробуда" и 

"Александровска". 

 

И този автомобил е предаден в пункта за вторични суровини в Сливен. Работата по 

цялостно документиране на престъпната дейност на тримата мъже продължава от 

служители на Първо Районно управление – Бургас. 

 


