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Източник: Дневник 

 
Заглавие: Столичната община отрича проектът за изгаряне на отпадъци в "ТЕЦ - София" 

да е спрян 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proe

ktut_za_izgariane_na/# 
 

 
 

Текст:  Европейската комисия е обявила, че спира проекта за финансиране на 

строеж на завод за изгаряне на отпадъци в "ТЕЦ - София". Това съобщи днес 

съпредседателят на "Политическа група 5" в Столичния общински съвет Симеон 

Славчев. 

 

В съобщението си до медиите общинският съветник припомня, че само преди месец 

Софийският административен съд даде ход на делото, заведено от група общински 

съветници от опозицията заради отхвърлянето на референдума за изграждане на 

инсталацията за изгаряне на отпадъци. 

 

"Фалшива новина" според управляващите  

 

Лорита Радева, председател на екокомисията на Столичната община, категорично 

опроверга пред "Дневник" съобщението като "фалшива новина" и "политическа 

атака". Според нея тече нормална комуникация между националния орган за 

управление на оперативна програма "Околна среда", който е подал проекта към 

Европейската комисия, и оценителите на комисията. До средата на юни българското 

правителство трябва да отговори на пореден и регулярен - според Радева - въпрос от 

комисията за финансирането на проекта. Няма решение, а нормална работна 

комуникация като част от процедурата, твърди председателят на екокомисията. 

 

"При предните фази на проекта също имахме по няколко месеца комуникация и 

отговори на въпроси преди одобряване на финансирането", уточнява Радева. 

Проектът на Столичната община за изгаряне на болкук в "ТЕЦ - София" е одобрен на 

национално ниво и подаден към Европейската комисия през октомври и оттогава 

насам тече регулярна процедура, като Радева не може да определи очакван краен 

срок за решение по проекта на ниво Брюксел. 

 

Елизабет Павлова, пресаташе на "Топлофикация София", заяви за "Дневник", че към 

момента компанията няма информация за ново развитие по проекта. 

 

Проектът за изгаряне на боклук 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proektut_za_izgariane_na/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proektut_za_izgariane_na/
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Проектът е на Столичната община и предвижда инсталацията за изгаряне на 

обработен отпадък, с което да се осигури алтернативно гориво - така нареченото РДФ 

гориво (Refuse-derived fuel - RDF). Това гориво от изгаряне на боклук е предназначено 

да се използва за работата на "ТЕЦ - София" вместо газ, като от това дружеството 

"Топлофикация София" щеше да спести между 12 и 15 млн. евро годишно. 

 

Критики за липса на обосновка 

 

От една страна, опозиционните общински съветници оспорваха досега проекта 

поради липса на прозрачност и обосновка за избора на това решение за обработка 

на столичния боклук. Само преди месец Софийският административен съд даде ход 

на делото, заведено от група общински съветници от опозицията заради отхвърлянето 

на референдума за изграждане на инсталацията за изгаряне на отпадъци. 

 

"Преди точно една година кметът Фандъкова внесе доклад в Столичния общински 

съвет, с който поиска от общинските съветници да одобрим взимането на огромен 

дългосрочен заем за изграждането на завода за изгаряне на отпадъци", припомня инж. 

Славчев. Още в същия ден от "Политическа група 5" са внесли алтернативен доклад, с 

който се иска и цели да бъдат разгледани подробно всички възможно варианти. Едва 

след подробен финансов и екологичен анализ и широко обществено обсъждане 

общинският съвет да реши как да реализира третата фаза на интегрирана система 

за третиране на битовите отпадъци на Столичната община, апелира опозиционният 

общински съветник. 

 

Марта Георгиева, общински съветник от "Демократи за силна България", разясни за 

"Дневник", че битката в съда цели общинските съветници да получат информация за 

документите, въз основа на които Столичната община и Столичният общински съвет 

ще дадат 307 млн. лева за инсталация за горене на боклук в центъра на София. "С 

тази колосална сума могат да се решат всички екологични проблеми на София, но 

за сметка на това управляващите държат да ги дадат за произвеждане на повече 

отпадъци и по-голямо замърсяване на въздуха. Решението на общинския съвет е взето, 

без общинските съветници да можем да се запознаем с документите по проекта. 

Единици - само членовете на комисията по екология, или 11 от общо 61 съветници - са 

имали възможност да погледнат хилядите страници на английски език, със забрана 

да разгласяват видяното", твърди Георгиева. 

 

Критики за екологични проблеми  

 

От своя страна граждани и природозащитни организации оспорват ефектите върху 

здравето, което би имало приложението на технологията в София (виж тук). Основните 

опасения са, че при процеса на горене ще се отделят допълнителни замърсители на 

въздуха (виж тук). Друга критика е, че София трябва да следва съвременните 

тенденции за рециклиране и стремеж към нулев отпадък. С конкретни предложения в 

тази посока екологичното сдружение "За Земята" внесоха в Столичната община 

миналото лято и алтернативна визия за управление на отпадъците в София. 

 

Миналия месец от "За Земята" и "Грийнпийс България" се обявиха и срещу изгарянето 

на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол", и напомниха за вредите от ползването на тази 

технология (виж тук). 
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Източник: Дарик 

 
Заглавие: РИОСВ-Пловдив с предложения за правилното управление на отпадъците в 

общините 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-plovdiv-s-predlozheniia-za-pravilnoto-

upravlenie-na-otpadycite-v-obshtinite-2165510 
 

 
 

Текст: В Информационния център на РИОСВ-Пловдив се проведе среща с кметове на 

общини и еколози на територията на област Пловдив. Тя беше инициирана от 

директора на екоинституцията доц. Шилев във връзка с множеството констатирани 

нерегламентирани замърсявания на населените места при проверки от страна на 

инспекцията. 

 

ОП „Чистота“: Не изхвърляйте стара покъщина където ви падне 

 

Директорът на РИОСВ Стефан Шилев очерта основните проблеми: изчерпване 

капацитета на депата, липсата на сепариращи инсталации, недостатъчен контрол по 

отношение изпълнението на плановете за управление на строителните отпадъци от 

страна на общините, отделянето на потоците отпадъци. 

 

Като голяма слабост беше идентифициран и недостатъчният брой специалисти с 

познания по управлението и опазването на околната среда, което е причина за 

правилното планиране и решения на проблемите в областта на отпадъците. 

 

РИОСВ препоръча на общините да изградят в населените места площадки за 

безплатно предаване на едрогабаритни отпадъци (като например стари мебели, 

строителни отпадъци) от гражданите и домакинствата. 

 

Бе даден пример с изградената площадка в община Пловдив, където гражданите 

могат да връщат до 1 кубик отпадъци без да плащат. Друг препоръчан от 

екоинспекцията вариант са мобилните събирателни пунктове с точен и ясен график 

за различните видове отпадъци в комбинация с подходяща информационна 

кампания сред гражданите. 

 

По-строг контрол на общинското ръководство по отношение на изпълнението на 

плановете за управление на строителните отпадъци и нерегламентираните 

замърсявания, както и корекция на общинските наредби за опазване на околната 

среда бяха също част от препоръките на екоинспекцията. 

 

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-plovdiv-s-predlozheniia-za-pravilnoto-upravlenie-na-otpadycite-v-obshtinite-2165510
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-plovdiv-s-predlozheniia-za-pravilnoto-upravlenie-na-otpadycite-v-obshtinite-2165510
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На представителите на общините беше дадена възможност да споделят конкретните 

проблеми, с които се сблъскват при управлението на отпадъците и ги решават. 

 

Стефан Шилев призова да се решават проблемите съвместно и заяви готовност за 

дискусия и съдействие на общините на територията на РИОСВ-Пловдив, за да се 

постигнат поставените цели. 

 

Източник: Десант 

 
Заглавие: Ученици, учители и еколози събраха 30 чувала с отпадъци около устието на 

Ропотамо 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/49810 
 

 
 

Текст: 30 чувала с пластмаса, метални кутии, найлонови въжета и различни други 

отпадъци, донесени от вятъра, вълните и хвърлени хората, събраха служители от 

РИОСВ – Бургас, доброволци от химическия техникум „Н.Д. Зелинский“ и деца от 

бургаското читалище „Христо Ботев 1937“ около устието на река Ропотамо. 

 

Почистването на района отне на ученици, учители и еколози близо 4 часа.  

 

Инициативата е посветена на Международния ден на биологичното разнообразие. 

Той се отбелязва на 22 май, а темата за 2019 г. е „Нашето биологично разнообразие, 

нашата  храна, нашето здраве“. Тя  акцентира върху многообразието, осигурено от 

нашите природни системи за човешко съществуване и благоденствие на Земята, като 

допринася за устойчиво развитие, смекчаване изменението на климата, адаптиране 

към климатичните промени, възстановяване на екосистемите, по-чиста вода и 

премахване на гладуването. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Направиха първа копка в Доспат на инсталации за 9.5 милиона 

 

Линк: https://www.marica.bg/napraviha-pyrva-kopka-v-dospat-na-instalacii-za-9-5-

miliona-Article-208193.html 
 

 
 

http://www.desant.net/show-news/49810
https://www.marica.bg/napraviha-pyrva-kopka-v-dospat-na-instalacii-za-9-5-miliona-Article-208193.html
https://www.marica.bg/napraviha-pyrva-kopka-v-dospat-na-instalacii-za-9-5-miliona-Article-208193.html
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Текст: Първа копка на инсталации за 9.5 млн. лв. направиха на Регионалното депо за 

твърди битови отпадъци в доспатското село Барутин. Депото обслужва освен община 

Доспат и още четири общини - Сатовча, Борино, Девин и Сърница. "Чрез изграждането 

на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране ще се 

намалят наполовина битовите отпадъци в депото и ще се увеличи неговият 

експлоатационен срок. Освен това стремежът е да се намалят таксите, които 

общината плаща на тон депониран отпадък по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците", заяви на първата комка кметът на Доспат Елин Радев. 

 

Проектът за двете инсталации е на стойност над 9,5 млн. лв., финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда“. 

 

„Всички общини плащаме такси, които събираме от гражданите. За 2018 година тя е 

45 лева на тон, за 2019 г. - 57 лева, а 2020 ще стане 95 лева. С инсталациите другата ни 

цел е да можем да намалим наполовина тази такса след януари 2020 г. като 

започнем да преработваме над 50% от отпадъците, отделяйки стъкло, пластмаса и 

хартия. А когато реализираме и компостиращата инсталация, в депото да постъпват 

не повече от 35% от биоразградимите отпадъци, тогава има вероятност и да не 

плащаме такси. Освен това ще се открият нови 12 работни места, ще намалим 

замърсяването, ще осигурим по-добро оползотворяване на отпадъците“, заяви Радев. 

 

На старта на строителството присъства председателят на комисията по опазване на 

околната среда в парламента Ивелина Василева. Тя заяви, че чрез проекти като този в 

депата в Доспат и Мадан Европа стига до всеки човек, защото се грижи за 

изграждането на базисна инфраструктура. По думите й това е проект, който има 

своята значимост преди всичко за природата и за хората, макар че такива инвестиции 

извън населените места, не се виждат. 

 

„Трудно се осъзнава важността им, но тя е свързана със здравето на хората, защото 

чрез тях опазваме чистотата на природата и осигуряваме здравословна среда. 

Ползите са свързани с това, че чрез подобни проекти ние извличаме всичко полезно от 

отпадъците. Те са пряк израз на европейската солидарност. Те са и израз на 

партньорство – между местната власт, правителството, законодателната власт и 

Европейските институции. В случая имаме и партньорство между пет общини от три 

области“, отбеляза Василева. 

 

На събитието присъстваха кметовете на Девин - Красимир Даскалов, на Борино - 

Мустафа Караахмед и на Сърница Неби Бозов. 


