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Източник:  Вести 

 

Заглавие: Димитров: Всички знаем, че тези отпадъци са от София 

 

Какво коментира министърът на околната среда и водите Емил Димитров 

 

Линк: https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/dimitrov-vsichki-znaem-

che-tezi-otpadyci-sa-ot-sofiia-6120280 

 

 
 

Текст: "Ако не бяхме изчистили пестицидите, всичко щеше да отиде в питейната 

вода. Сега не само щяхме да имаме трансгранично замърсяване, а и всичката 

риба до Дунава щеше да е измряла", заяви министърът на околната среда и 

водите Емил Димитров в ефира на „Неделята на NOVA”. 

 

Според него причини за преливането на реките е системното им замърсяване и 

липсата на почистване. Голям проблем създават и незаконните изкопни дейности 

от строителни фирми, за които и прокуратурата е назначила проверки. 

 

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/dimitrov-vsichki-znaem-che-tezi-otpadyci-sa-ot-sofiia-6120280
https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/dimitrov-vsichki-znaem-che-tezi-otpadyci-sa-ot-sofiia-6120280


"МВР също ще се включи. Имаме няколко случая и вече са създадени актове. 

Съвсем скоро имахме случай до газопровод. Образувал се е остров от наноси 

до газопровода, реката идвайки се отклонява и бие във фундамента на 

газопровода. Видяхте ли това в Своге което се случи с централата и с огромните 

отпадъци, които никой от София не каза, че са негови. Всички знаем, че тези 

отпадъци са от София, че са отмили сега при огромните дъждове незаконни 

сметища, скрити със земя и всичко това е отишло на Своге", заяви Димитров. 

 

Екоминистърът обясни, че е създадена организация за плавно изпускане на 

язовирите, за да може хем да се задържи водата в тях, хем да не бъде 

предизвикано наводнение в Пловдив, както и в Турция, където обстановката също 

е изключително сериозна. 

 

Източник: DW 

 

Заглавие: Истанбул: донеси боклук, ще ти дам храна 

 

Линк:https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D

1%83%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a-56252788 

 

 
 

Текст: От полза и за бюджета, и за природата - такъв е проектът, предназначен да 

научи истанбулци да разделят боклука. И да облекчи финансовите им трудности 

във времената на пандемия. 

 

Две момчета от началните класове мъкнат чували с пластмасови отпадъци и 

стара хартия. Тънките якета, джинси и маратонки, които носят, показват, че 

децата нямат пари за топли зимни дрехи. Майка им, облечена в дълго палто и 

със забрадка на главата, също носи чувал с отпадъци. Насочили са се към 

общинския камион, спрял в истанбулския квартал Зейтинбурну. 

 

Служители на общината приемат боклука, теглят го и дават на майката и децата 

точки, които се зареждат  в специална чип-карта. За предадените 21 килограма 
боклук Фетие Алатас и двете ѝ деца получават 11 точки, с които могат да 

пазаруват храна в магазина. "Така мога да си позволя да купя нещо за децата", 

казва майката. 

 

Всеки ден идват все повече 

 

Двамата служители на общината минават всеки ден през Зейтинбурну, за да 

приемат разделно събрания боклук, донесен от местните жители. Проектът е в 

ход от два месеца и всеки ден идват все повече хора, за да обърнат отпадъците, 

подлежащи на рециклиране, в точки за пазаруване. 

 



Инициативата е свързана и с тежкото икономическо положение в страната 

покрай пандемията. Инфлацията и безработицата растат. Както казва Фетие 
Алатас - един хляб вече струва две лири, около 20 евроцента. По думите ѝ, дори 

и парче хляб представлява огромна помощ за нея и семейството ѝ. Затова 

одобрява много общинския проект. 

 

Турция разполага със система за рециклиране на отпадъци. Най-бедните от 

бедните обикалят с колички улиците, за да събират от контейнерите тези 

отпадъци, които могат да се преработят. Но домакинствата в Турция масово не 

разделят боклука - изхвърлят всичко на едно място. 

 

Вече са събрани 70 тона 

 

Общината в Зейтинбурну се опитва да внесе промени. Ръководителят на 

екологичната служба Мухамет Киса казва пред "Тагесшау", че от ноември досега 

вече са събрани над 70 тона отпадъци, срещу които общината е раздала точки 

за пазаруване на стойност 40 хиляди турски лири - около 4400 евро. По този 

проект боклукът се събира разделно: метал, пластмаси, хартия, стъкло и 

електроника. 

 

"Въведохме тази точкова система, за да стимулираме разделното събиране", 

посочва Киса. Хората като цяло не са достатъчно информирани за 

предимствата на разделното събиране, а този проект работи точно в тази 

посока, добавя общинарят. 

 

Пандемията също допринася за това хората да делят боклука особено 

старателно. Сегашните икономически проблеми затрудняват живота им - 

доходите им често вече на стигат, а общинският проект определено им е в 

помощ, добавя Киса. 

 

Идеята се ползва с успех 

 

От своя страна общината продава боклука за рециклиране и така финансира 

проекта. От него губят само уличните събирачи на боклук, които обикалят 

контейнерите с колички. Защото колкото повече домакинства сами делят и 

предават боклука, толкова по-малко ще отива в контейнерите. 

 

57-годишната Хава Акар също е предала боклука си, а с получените точки е 
напазарувала в магазина. Те са ѝ стигнали за ориз, леща, яйца, мляко и масло. 

Това е чудесно, казва тя пред репортера на "Тагесшау". Но по-важното е, че така 

освобождаваме природата от боклука, допълва жената. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Лом възразяват срещу изграждането на компостираща инсталация 

в града 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101405987 



 
 

Текст: Кметът на Община Лом Георги Гаврилов е направил възражение пред 

РИОСВ– Монтана срещу инвестиционното намерение на софийската фирма 

"Хелиас" за изграждане на "Инсталация за производство на индустриален 

компост" в Лом. Причината е намерението на фирмата да произвежда не по 

екологичните правила компост от животински екскременти, урина и тор, 

включително отпадъци от животински тъкани, материали негодни за консумация 

или преработване, отпадъци от консерванти и др. Преработката на отпадъците 

ще става чрез открит, статичен метод с принудително аериране на компостните 

купчини, а предвидената площадка за инсталацията е в съседство със закритата 

от РИОСВ площадка, на която бяха открити 500 тона опасни отпадъци, за които и 

в момента се води разследване. Освен това тя се намира на по-малко от 200 

метра разстояние до най-близките жилищни сгради, което е в нарушение на 

изискването за отстояние на повече от 1 км. Тъй като депото ще произвежда близо 

24 хиляди тона компост годишно, каквото е намерението на фирмата, законът 

предвижда при открити системи за компостиране на такива отпадъци, с  

годишен капацитет от 10 хиляди тона,  отстоянието да е повече от 1000 метра, се 

казва още във възражението. Не е спазено и условието да се направи подробно 

моделиране на емисиите за миризми. Във възражението си до РИОСВ– Монтана  

кметът на Лом апелира, да не се разглежда искането за Оценка на въздействие 

на околната среда /ОВОС/ и да не се приема уведомлението за инвестиционно 

намерение за изграждането на компостиращата инсталация в града. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Топлофикация-София пусна обществена поръчка за инсталация за 

RDF 

 

Линк:https://stolica.bg/stolichna-obshtina/tets-sofiya-pusna-obshtestvena-porachka-

za-instalatsiya-za-RDF 

 
 

Текст: Топлофикация София пусна обществена поръчка за изграждане на 

инсенератор за горене на отпадъци за 350 млн. лв, става ясно от качената 

информация на страницата на Агенцията за обществени поръчки. Повече от 

половината от средствата за RDF инсталацията се осигуряват от Европейската 

комисия, а другата част е заем от Европейската инвестиционна банка. Срокът 

за изграждане на инсталацията е до 2023 г. С това се затваря цикъла за 

преработка на отпадъци и ще се намалят разходите за природен газ. 

 



Поръчката е публикувана на 11 януари и оферти ще се приемат до 15 март. На 

14 януари на сесията на СОС беше одобрен бизнес плана на Топлофикация 

София. Най-значителната критика по отношение на проекта е, че инсталацията 

ще замърсява центъра на столицата. Предвижда се инсенераторът да се 

изгради във „Военна рампа“, близо до Централна гара. Предвижда се там да се 

извършва изгарянето на раздробеният и изсушен твърд битов отпадък, който се 

произвежда от софийския завод за боклук край с. Яна. От него се получава краен 

продукт - т.нар. RDF, който може да се използва за производство на топло- и 

електроенергия. 

 

 


