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Източник: БНР 

 

Заглавие: Инсталация за изгаряне на медицински отпадъци стряска жители на 

Монтана 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101352119/montanchani-protiv-izgrajdane-na 
 

 
 

Текст: Изграждане на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и 

ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства предизвиква 

тревога сред гражданите на Монтана, които се притесняват дали инсинератора 

няма да влияе негативно на здравето им. В тази връзка на 22 октомври в Монтана 

предстои  Обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху 

околната среда (ДОВОС) за инвестиционното  предложение. Много монтанчани 

са против изграждането на инсталацията, защото смятат, че ще има вредни 

емисии във въздуха, като диоксини и фурани  - казва Петър Пенчев, инженер-

математик, който се занимава с анализ на системи за управление: 

 



"Единствената безвредна технология е плазмено високотемпературно изгаряне, 

а това проектче е дребно.  В Монтана са предвидили да изгарят при 800 градуса... 

Докладът е направен от петима експерти, еколози. Тяхната здравна оценка е 

толкова невярна... РЗИ - Монтана казват, че са съгласни със здравната оценка, но 

такава здравна оценка е необходима от двама лекари, които да имат познания 

и в областта на изгарянето на опасните отпадъци. Ще се отделят диоксини и 

фурани. Виждам, че единственият начин да се спре това безумно инвестиционно 

предложение, няма друг начин, освен протеста на гражданите." 

 

Във фейсбук страницата "Изборът е твой - против изграждане на инсталация за 

изгаряне на опасни отпадъци в Монтана" се отправят призиви за организиране 

на масов протест на 22.10.2020 г. пред Общината от 08:30 ч., след това от 10:00 ч. 

в залата на Хотел “Огоста”. Според организаторите това е начин местните власти 

да се стреснат и да отхвърлят това инвестиционно предложение, което, според 

информация, поместена на Страницата, ще дава работа за 5 работника, а ще 

трови 30 000 граждани на Монтана. 

 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното 

предложение "Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от 

хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства" е 

изготвен от фирмата, изпълнител на проекта, обясни инж. д-р  Евгени Соколовски, 

главен асистент в Химико-технологичен и металургичен университет - София:   

 

"Това донякъде е и моя лична кауза. Общественото мнение е против такова нещо. 

Но никой в момента не знае къде отиват тези отпадъци. В момента има два 

действащи инсинератора - в Александровска болница и в Девня. Остава да 

проверим дали инвестиционното предложение отговаря на всички законови 

изисквания... Сега хората с право се притесняват, защото виждат, че пише тежки 

метали, живак, кадмий и др., но в крайна сметка тези неща са урегулирани с 

Наредба... Този тип инсталации отговарят на най-добрите налични техники  за 

обезвреждане на такъв тип отпадъци...Това, което се очаква да се генерира в 

атмосферата, е много малко... Предвижда се охлаждане на димните газове. 

Това е изпитан метод за обезвреждане на диоксини и фурани." 

 

Този тип инсталации подлежат на непрекъснат мониторинг, а становището на 

РЗИ -Монтана за изграждане на инсталация за обезвреждане на отпадъци от 

хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства е 

положително, обясни директорът на РЗИ -Монтана д-р Елена Борисова:  

 

"Април месец поискахме допълнителна информация, разглеждаме отново 

информацията и се произнасяме с положително становище август месец... 

Съдържанието и обхвата на ОВОС са изпълнени коректно и прецизно и няма да 

има вредно въздействие." 

  

Въпреки положителното становище на РЗИ Монтана граждани организират 

протест против изграждането на инсинератора на 22 октомври, когато е и 

обявената дата за общественото обсъждане на Доклада за ОВОС на проекта. 

Срещата ще се проведе от 10:00 часа в залата на хотел "Огоста". 

 

Източник: Flagman.bg 

 



Заглавие: Изчистиха незаконното сметище в кв. Победа, изграждат площадка с 

контейнери за отпадъци 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/225100 

 

 
 

Текст: След множество сигнали на граждани и намесата на общинските 

съветници от НФСБ Милен Ненчев и Боян Дяков – незаконното сметище в 

бургаския квартал Победа бе изчистено. Припомняме, че струпването на 

отпадъци в незастроен парцел, между къщите на хората, и опасността да 

избухне зараза предизвика голяма тревога сред живеещите там и стигна до 

националните медии. 

 

НФСБ призова за предприемането на незабавни действия. Милен Ненчев и Боян 

Дяков вече са внесли докладна до Общинския съвет по проблема. Те настояха за 

предприемането на мерки по премахване на нерегламентираното сметище, 

преди то да е нараснало опасно и започне да разнася зарази. 

 

Сметището беше разчистено, но остана опасността отново да бъде заривано с 

боклуци. Ето, защо общинският съветник от НФСБ Боян Дяков предложи кметът на 

Бургас да предприеме действия по изграждането на бетонова площадка, върху 

която да бъдат поставени контейнери. Предложението му беше прието. 

Предстои изграждането на площадката. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в три столични района 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101351963/opasni-otpadaci 

 

 
 

Текст: От 8 до 10 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за 

разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три 

столични района – „Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“. 

 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа:  

 

в четвъртък, 8 октомври на бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу 

ул. „Васил Априлов“. 

 



в петък, 9 октомври в жк. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. 

„Самара“ - бл. 440. 

 

в събота, 10 октомври на ул. „Плакалница“ № 51, пред районна администрация 

„Подуяне“. 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

•Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни); 

•Лакове и бояджийски материали; 

•Домакински препарати и химикали; 

•Мастила и замърсени опаковки; 

•Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Хисаря гради инсталация за обработка на зелени отпадъци 

 

Годишно от територията на общината ще се събират 3000 тона зелени 

отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/index.php/region/karlovo/hisarq-gradi-instalaciq-za-

obrabotka-na-zeleni-otpadaci 

 
 

Текст: Община Хисаря започва строително-монтажните дейности по 

изграждането на компостираща инсталация за разделно третиране на 

отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. 

Съоръжението ще бъде базирано в местността Дивовец край Михилци. 

 

Хисаря е втората община в Подбалкана  след Карловската, в която се изгражда 

компостираща инсталация. Тя ще доведе до намаляване на количеството зелени 

и биоразгадими отпадъци, депонирани на Регионалното депо отпадъци край 

Карлово, което обслужва четири общини в региона. Целта е удължаване на  

експлоатационния живот на депото, подчерта кметът инж. Пенка Ганева. 

Инсталацията ще обслужва 10 305 човека на територията на община Хисаря. 

 

Съоръжението се изгражда по проект на общината за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, включваща осигуряване на необходимото 

оборудване и на  техника. Проектът  се финансира по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г.. Той  е на обща стойност  3 373 246.45 лв. 

Предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС е в размер на 2 154 708.54 лв., националното 



съфинансиране – 380 242.69 лв., а собственият принос на община Хисаря, в т.ч. 

разходи за ДДС – 838 295.22 лв. 

 

Компостиращата инсталация ще бъде изградена до края на април 2021 г., тя ще 

е на площ от 10 000 кв. м и ще е с годишен капацитет за третиране на 2 900 тона 

отпадък. Тя ще се състои от приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка 

за съхраняване на отпадъка, събран  от домакинствата, зони за дробене и 

хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за 

съхранение на готовия продукт „компост“. 

 

Предвижда се общото количество на депонираните биоразградими битови 

отпадъци от населените места, включени в компостиращата инсталация да бъде 

1 608.68 т/год., а общото количество депонирани битови отпадъци – 3 050.26 т/год. 

Капацитетът на инсталацията за рециклиране на зелените отпадъци е 2 900.00 

т/год. 

 

  

 

 

 

 


