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Източник: Факти 

 
Заглавие: ЕК дава 77 млн. евро за инсинератора за горене на отпадъци в София 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/457111-ek-dava-77-mln-evro-za-insineratora-za-gorene-na-

otpadaci-v-sofia 
 

 
 

Текст: Инвecтициятa би трябвaлo дa пoдпoмoгнe изгрaждaнeтo нa виcoкoeфeктивнo 

cъoръжeниe, кoeтo щe прoизвeждa eднoврeмeннo тoплиннa и eлeктричecкa eнeргия 

нa бaзaтa нa гoривo, пoлучeнo oт нeгoдни зa рeциклирaнe битoви oтпaдъци. 

 

Eврoпeйcкaтa кoмиcия oдoбри инвecтиция oт нaд 77 милиoнa eврo oт Eврoпeйcкия 

фoнд зa рeгиoнaлнo рaзвитиe зa мoдeрнизирaнe нa интeгрирaнaтa cиcтeмa зa 

упрaвлeниe нa oтпaдъцитe в грaд Coфия. 

                                                

Инвecтициятa щe пoдпoмoгнe изгрaждaнeтo нa виcoкoeфeктивнo cъoръжeниe, кoeтo 

щe прoизвeждa eднoврeмeннo тoплиннa и eлeктричecкa eнeргия нa бaзaтa нa гoривo, 

пoлучeнo oт нeгoдни зa рeциклирaнe битoви oтпaдъци. Блaгoдaрeниe нa чиcтитe и 

aвaнгaрдни тeхнoлoгии прoцecът, извecтeн oщe кaтo „кoгeнeрaция“, щe прeдocтaви 

нa житeлитe нa бългaрcкaтa cтoлицa пo-дoбър дocтъп дo eнeргия нa дocтъпни цeни, 

кaтo cъщeврeмeннo щe oпaзвa oкoлнaтa cрeдa.                                    

        

Кoмиcaрят пo въпрocитe нa cближaвaнeтo и рeфoрмитe Eлизa Фeрeйрa зaяви: 

„Нaмaлявaнe, пoвтoрнo изпoлзвaнe, рeмoнтирaнe, рeциклирaнe, oпoлзoтвoрявaнe и 

oбeзврeждaнe: тaзи инвecтиция e в cъoтвeтcтвиe c Рaмкoвaтa дирeктивa нa EC зa 

oтпaдъцитe и e oт cъщecтвeнo знaчeниe зa eднa мoдeрнa, eфeктивнa и уcтoйчивa 

cиcтeмa зa упрaвлeниe нa oтпaдъцитe в Coфия“. 

                                                

Cпoрeд изчиcлeниятa cлeд изгрaждaнeтo нa cъoръжeниeтo тo щe имa кaпaцитeт зa 

прoизвoдcтвo  нa приблизитeлнo 55 мeгaвaтa (MW) тoплиннa eнeргия и 19 мeгaвaтa 

eлeктричecкa eнeргия. Тoвa oзнaчaвa тoплиннa eнeргия зa 40,000 души и eлeктричecтвo 

зa 30,000 души. 

 

Тoзи прoeкт прeдcтaвлявa зaключитeлнaтa, трeтa фaзa oт прoгрaмa зa упрaвлeниe нa 

oтпaдъцитe, кoятo имa зa цeл нaмaлявaнe нa въздeйcтвиeтo нa oтпaдъцитe върху 

oкoлнaтa cрeдa, пoдoбрявaнe нa рeциклирaнeтo и cтимулирaнe нa инвecтициитe в 

упрaвлeниeтo нa oтпaдъцитe в Coфия. Бългaрия e пoлучилa oбщo 204 милиoнa eврo oт 

Eврoпeйcкия фoнд зa рeгиoнaлнo рaзвитиe зa двa прoгрaмни пeриoдa — 2007—2013 

г. и 2014—2020 г. 

 

Източник: БНТ 

 

https://fakti.bg/bulgaria/457111-ek-dava-77-mln-evro-za-insineratora-za-gorene-na-otpadaci-v-sofia
https://fakti.bg/bulgaria/457111-ek-dava-77-mln-evro-za-insineratora-za-gorene-na-otpadaci-v-sofia
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Заглавие: Как и къде да изхвърляме предпазните маски и ръкавици след употреба? 

 

Линк: https://news.bnt.bg/news/kak-i-kade-da-izhvarlyame-predpaznite-maski-i-rakavici-

sled-upotreba-1044835news.html 
 

 
 

Текст: Русе е сред малкото големи градове в страната, където все още няма 

регистриран случай на коронавирус. Хората масово използват защитни маски и 

спазват всички извънредни мерки. 

 

Днес в Русе е пусто. 5 КПП-та пазят града от заразата. Те са разположени както по 

първокласните, така и по второстепенните пътища. Шофьорите стриктно спазват 

новите правила за движение. Самите те призовават за повече контрол и 

самосъзнание. 

 

Под карантина в русенска област са 200 души. А шивашките фирми в града масово 

произвеждат маски. И хората масово ги използват. Знаем ли обаче как правилно да 

ги унищожим след употребата им? 

 

Милена Милчева - представител на шивашка фирма: Те са текстилни, три слоя, 

памучни. 

 

Задължително с тях се снабдяват медицинските работници. През стоматологичния 

кабинет на д-р Борислав Петров всеки ден минават средно по 20 пациенти. 

 

 

Д-р Борислав Петров - стоматолог: След всеки от тях, аз сменям ръкавиците и на час - 

час и половина сменям маската. Сами можете да сметнете какъв брой е това. 

Естествено, използваните ролки, маски, ръкавици съхранявам в специален контейнер, 

който ми е предоставен от фирма за биологични отпадъци. 

 

И трите фирми, които се занимават със събирането на опасни отпадъци в Русе, 

отказаха да застанат пред камерата на "По света и у нас", но обясниха, че ги 

съхраняват в контейнер в склад, след което ги изгарят. Заради недостига на маски за 

еднократна употреба, в болниците използват за многократна. 

 

Д-р Ивелин Йоцов - управител на болница: Перат се отделно, минават през 

стерилизационно и на следващия ден се раздават пак на хората в индивидуални 

пакетчета. 

 

Хората, които вече масово носят маски, също трябва да ги унищожават. 

 

Даяна Ангелова: Според мен, трябва да се изхвърли в кошче за боклук след първото 

приемане. 

https://news.bnt.bg/news/kak-i-kade-da-izhvarlyame-predpaznite-maski-i-rakavici-sled-upotreba-1044835news.html
https://news.bnt.bg/news/kak-i-kade-da-izhvarlyame-predpaznite-maski-i-rakavici-sled-upotreba-1044835news.html
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Преди да се изхвърли в контейнера обаче, маската трябва да се постави в найлонов 

плик, съветват от здравната инспекция. 

 

Източник: Letene.com 

 
Заглавие: Невиждан ефект от COVID-19: авиационни морги вече приемат и “живи 

пациенти” 

 

Линк:https://www.letene.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0

%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-covid-19-

%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Всички сме виждали снимки от просторните пустинни равнини, повечето в щата 

Аризона, запълнени със стотици излезли от употреба самолети, чакащи реда си за 

рециклиране. Сухият пустинен климат на южните американски щати е идеален за 

дълго съхранение на самолетите. 

 

Едно от тези места е намиращото се на 150 км. южно от град Финикс в Аризона 

летище Пайнъл Ер Парк (Pinal Air Park). Летището, разбира се, разполага с една 

единствена писта, а пътнически терминал изобщо липсва. Пайнъл Ер Парк 

обикновено е дестинацията на последния полет за стотици самолети с изтекъл 

ресурс. 

 

Там ще намерите десетки екземпляри на легенди като Boeing 747, McDonnell Douglas 

DC-9 или Lockheed L-1011, все още чакащи реда си за разглобяване и рециклиране, 

а по вертикалните им стабилизатори ще видите логата на авиокомпании, които 

отдавна са престанали да съществуват. 

 

Кризата с коронавируса COVID-19 обаче като че променя “бизнес модела” на 

летище Пайнъл Ер Парк. 

 

Няколко големи авиокомпании в САЩ, сред които Delta Airlines и Southwest Airlines, са 

решили да ползват услугите на тази “авиационна морга” за да съхраняват там 

временно и принудително “приземените” си заради кризата с COVID-19 машини. 

 

Идеята всъщност никак не е лоша. Оказва се, че съхранението на машините в такива 

места излиза много по-евтино в сравнение с таксите, които се дължат в нормалните 

летища, а условията на съхранение, предвид сухия и топъл климат, са по-добри. 

 

За съжаление, подобна новина говори недобре за очакването времетраене на тази 

криза, но това е друга тема, несвързана с авиацията … 

https://www.letene.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/
https://www.letene.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/
https://www.letene.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/
https://www.letene.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8/
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Източник: Plovdiv24.bg 

 
Заглавие: Чистят нерегламентирани сметища в "Столипиново“ и "Шекер махала“ 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Chistyat-nereglamentirani-smetishta-v-

Stolipinovo-i-Sheker-mahala-947254 
 

 
 

Текст:  Два извънредни мобилни екипа на "Чистота“ в почивните дни дезинфекцират 

заслоните по автобусните спирки на градския транспорт, пространствата и бетонните 

кошчета за отпадъци около тях. Това съобщи директорът на общинското предприятие 

Николай Георгиев. 

 

Всекидневно през работната седмица тази дейност се извършва от служителките 

ръчен труд, но за да не се преустановява дезинфекцията, са сформирани екипи за 

работа в събота и неделя. 

 

Днес и утре работници и техника са мобилизирани за почистването на 

нерегламентирани сметища в кварталите "Столипиново“ и "Шекер махала“. Там 

също се дезинфекцира срещу опасността от зарази. 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Chistyat-nereglamentirani-smetishta-v-Stolipinovo-i-Sheker-mahala-947254
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Chistyat-nereglamentirani-smetishta-v-Stolipinovo-i-Sheker-mahala-947254

