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Източник: БТА 

 

Заглавие: Първите две площадки с подземни контейнери за отпадъци в Габрово ще 

бъдат готови през ноември 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2080709 

 

 
 

Текст: Първите две площадки с подземни контейнери за разделно събиране на 

отпадъци ще бъдат готови през ноември. Общината е сключила договор със сръбска 

фирма за доставка и изграждане на съоръженията. Това съобщи Мария Радойчева от 

общината. 

 

Договорът е на стойност 55663 лева с ДДС и включва доставка на съдове, изграждане 

на подземните съоръжения и осигуряване на резервни материали. Площадките ще 

бъдат завършени през ноември. 

 

Двете подземни площадки за разделно събиране на отпадъци ще бъдат на улица 

"Младост". На всяка от тях ще има по три контейнера - два за отпадъци, подлежащи на 

рециклиране, и един - за биоразградими отпадъци. Вътрешността на всеки от новите 

съдове ще е с обем от 3 кубически метра, а покритието няма да позволява 

пропускане на течности и въздействие на атмосферните условия, обясни Радойчева. 

Част от обема на контейнерите ще бъде вкопан в земята, като изхвърлянето на 

отпадъците ще става през капак с ръчно повдигане, разположен върху надземната 

част на съда. В контейнерите е монтирано съоръжение, което няма да позволява 

достъп до съдържанието на съда.  

 

Жълти и кафяви капаци на контейнерите, както и стикери, ще показват какви отпадъци 

трябва да се поставят в съответния съд.  

Изграждането на новите подземни площадки ще сведе до минимум появата на 

неприятни миризми и ще предотврати разпиляването на отпадъци около съдовете. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Граждани и "За Земята" съдят ТЕЦ "Бобов дол" заради изгаряне на отпадъци 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/25/3967900_grajdani_i_za_zemiata_sudiat_te

c_bobov_dol_zaradi/ 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2080709
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/25/3967900_grajdani_i_za_zemiata_sudiat_tec_bobov_dol_zaradi/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/09/25/3967900_grajdani_i_za_zemiata_sudiat_tec_bobov_dol_zaradi/
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Текст: Екологичното сдружение "За Земята" съобщи днес, че вчера по негова жалба и 

с подкрепата като заинтересовани страни на 99 жители от общините Бобов дол и 

Дупница е даден ход на дело срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол". Ищците 

оспорват пред Административния съд в Кюстендил комплексното разрешително, 

даващо право на електроцентралата частично да замени въглищата с гориво от 

отпадъци. 

 

Адвокатите на топлоцентралата са поискали делото да се води при закрити врати, 

което не е прието от гражданите и природозащитната организация. Адвокатите искат 

скрито правораздаване с довода, че ТЕЦ "Бобов дол" е стратегически обект от 

национално значение и по време на делото могат да се разкрият производствени и 

търговски тайни. 

 

От "За Земята" възразяват срещу тайно водене на делото. "Поради същественото 

засягане на околната среда и здравето на хората законодателят е предвидил 

засилено участие на обществеността. Затова е недопустимо гражданите и медиите 

да нямат достъп до съдебната зала", твърди адвокатът по делото Регина Стоилова от 

"За Земята – достъп до правосъдие". 

 

Според природозащитниците ТЕЦ "Бобов дол" продължава да крие зад израза 

"търговска тайна" точното съдържание на изгаряните отпадъци, техния произход и 

начин на изгаряне. 

 

На 17 юли в рамките на друго дело, водено от "За Земята" срещу ТЕЦ "Бобов дол" и 

Министерството на околната среда и водите, Административният съд в София 

постанови, че информацията за "експериментално горене" на отпадъци в централата 

е информация за околната среда и следва да се предостави на обществеността 

съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда. Това е и решение 

на последна инстанция по делото за достъп до информацията за разрешеното от 

екоминистерството горене на боклук. 

 

Решението на съда за публично или скрито водене на новото дело срещу ТЕЦ "Бобов 

дол" се очаква след писмени становища на топлоцентралата и ицщите от "За Земята" 

и местните общности. 

 

От сдружение "За Земята" подчертават, че това е и първото дело в България срещу 

замърсяваща електроцентрала на въглища с участието на толкова голям брой местни 

хора. По време на заседанието жител на Бобов дол е поискал да връчи на съдията 

подписка срещу разрешителното за горене на отпадъци, подписана от 69 жители на 

Големо село, живеещи непосредствено до централата. Петима души от София също 

са пожелали да подкрепят ищците по делото, но съдът не ги е приел като 

заинтересована страна. 
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Източник: БТА 

 
Заглавие: Нови контейнери за зелени и биоразградими отпадъци купи общината в 

Берковица 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2080268 

 

 
 

Текст: Община Берковица купи 348 нови кофи за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци, съобщиха от администрацията й. 

 

Контейнерите ще бъдат поставени на 14 места в града, като на всеки от тях ще има 

обяснителна маркировка за какъв тип отпадъци е - обелки от плодове и зеленчуци, 

градински, окосена трева или листа, и др. отпадъци от биологичен произход. 

 

Новите съдове не заменят старите цветни контейнери за хартия, стъкло и пластмаса. 

Те остават и са разположени на 44 места в Берковица и в селата на общината.  

Целите на разделното събиране са намаляване на общото количество битови 

отпадъци и осигуряване на суровина за производство на нови продукти, обявиха от 

общината в Берковица. 

 

Източник: Public.bg 

 

Заглавие: Във Финландия стартира строителството на геоложко хранилище за 

радиоактивни отпадъци 

 

Линк: https://www.publics.bg/bg/news/20916/ 

 

 
 

Текст: Финландската компания за управление на ядрени отпадъци Posiva обяви, че е 

положен първият камък по проекта за строителство на съоръжение за капсулиране на 

радиоактивни отпадъци на обекта за окончателно дълбоко геоложко погребване на 

отпадъци в Олкилуото, югозападна Финландия. 

 

„Това е свидетелство, че действаме в съответствие в плана, определен още през 80-те 

години на миналия век“, заяви президентът и изпълнителен директор на Posiva Яне 

Мока. Стойността на строителството на инсталацията за капсулиране, както и 

дейностите по изграждане на двата тунела за окончателно погребване на РАО, се 

оценява на 500 милиона евро. 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2080268
https://www.publics.bg/bg/news/20916/
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Posiva отговаря за окончателното погребване на отработено ядрено гориво от АЕЦ 

„Олкилуото“ на компанията TVO и от АЕЦ „Ловиса“ на Fortum. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Росица Плачкова, зам.-кмет на Кюстендил: Общината реализира проект за 

изграждането инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за 

компостиране 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/09/25/2702235/rositsa-plachkova-zam-kmet-

na-kyustendil-obshtinata-realizira-proekt-za-izgrazhdaneto-instalatsii-za-predvaritelno-

tretirane-na-bitovi-otpadatsi-i-za-kompostirane.html 

 

 
 

Текст: Община Кюстендил реализира проект за изграждането инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране. Това каза пред 

Радио „Фокус” – Кюстендил Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил. „От 

няколко години Община Кюстендил се стреми да изгради екологична 

инфраструктура за регионалната система за управление на отпадъците, наричаща 

се „Рила Еко”, в която, заедно с още пет общини участваме, и по Оперативна 

програма „Околна среда” се даде възможност на три от общините – Община 

Кюстендил, Трекляно и Невестино да кандидатстваме с едно проектно предложение 

и отделно с второ проектно предложение за общините Дупница, Сапарева баня и 

Бобов дол, да кандидатстват за изграждане на инсталации за компостиране и 

инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци. Договорът с Община 

Кюстендил, като водещ партньор на трите общини, се сключи на 10 април тази 

година”, каза Росица Плачкова.  

 

Към момента проектът е на етап изпълнение, подписан е договор, задълженията по 

подписания договор представляват формиране на екип за управление и започване 

на тръжни процедури по избор на изпълнители за останалите дейности по проекта. 

„Първата дейност е подготовка на самото проектно предложение и е изпълнена, като 

това се развива в рамките на две години и едва на втората година успяхме да сключим 

договор с управляващия орган за по – нататъшно финансиране на проекта. Първата 

дейност е изпълнена и разплатена. Изпълнена е и част от дейността по избор на 

изпълнител като е информирано звеното за управление на проекта от страна на 

общинска администрация и е проведена първата обществена поръчка за избор на 

външна техническа помощ като до момента в процеса на обществената поръчка са 

получени 4 предложения за извършване на тази дейност, избран е изпълнител”, каза 

Росица Плачкова 

http://www.focus-news.net/news/2019/09/25/2702235/rositsa-plachkova-zam-kmet-na-kyustendil-obshtinata-realizira-proekt-za-izgrazhdaneto-instalatsii-za-predvaritelno-tretirane-na-bitovi-otpadatsi-i-za-kompostirane.html
http://www.focus-news.net/news/2019/09/25/2702235/rositsa-plachkova-zam-kmet-na-kyustendil-obshtinata-realizira-proekt-za-izgrazhdaneto-instalatsii-za-predvaritelno-tretirane-na-bitovi-otpadatsi-i-za-kompostirane.html
http://www.focus-news.net/news/2019/09/25/2702235/rositsa-plachkova-zam-kmet-na-kyustendil-obshtinata-realizira-proekt-za-izgrazhdaneto-instalatsii-za-predvaritelno-tretirane-na-bitovi-otpadatsi-i-za-kompostirane.html

