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Заглавие: Инсталацията за горене на отпадъци до ТЕЦ „София“ ще е безопасна 
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Текст: Инсталацията за изгаряне на отпадъци до ТЕЦ „София“ решава проблема 

с битовите отпадъци на София и е безопасна, коментира за БГНЕС кметът на 

София Йорданка Фандъкова. 

 

„Нали не си мислите, че ако има и грам съмнение в качествата на проекта, той 

ще бъде одобрен и ще бъдат отпуснати и европейски средства - над 50% за 

неговото изграждане“, категоричен е столичният градоначалник. 

 

Бъдещата инсталация за производство на енергия от РДФ гориво в София ще е 

една от почти 400 в Европа. Фандъкова уточни, че проектът е преминал през всички 
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фази на одобрение през Европейската комисия, включително и дирекцията по 

околна среда. Инсталацията ще бъде изградена в района на ТЕЦ „София“. 

 

„Това е важен проект, за да може окончателно София да има решен въпрос с 

битовите отпадъци и те вече да не бъдат тежест, а ресурс“, смята столичният 

кмет. 

 

Фандъкова обясни, че сега РДФ горивото отива в циментовите заводи, където то 

се оползотворява, но за тази дейност се плаща от данъците на софиянци. Тя не 

изключи и ситуацията, в която заводите да откажат да приемат отпадъците, ако 

им е по-изгодно да внасят отпадъци от чужбина. По думите й е недопустимо е да 

мислим за връщане към депонирането. 

 

„Трябва да разговаряме с хората и да успеем да им обясним, че всякакви 

спекулации за опасност са неоснователни. Инсталация за изгаряне на отпадъци 

има в центъра на Виена, срещу която има университет“, даде пример столичният 

кмет.   

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Общините искат отлагане на новото изчисление на такса битови 

отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101415797/obshtinite-iskat-otlagane-na-novoto-izchislenie-

na-taksa-bitovi-otpadaci 

 

Текст: Сдружението на общините настоява да се отложи въвеждането на новия 

начин за изчисляване на такса битови отпадъци. 

 

 
 

Председателят на сдружението Силвия Георгиева припомни пред депутатите от 

бюджетната комисия, че изчисляването на таксата на база количество отпадък е 

обвързано с резултатите от преброяването на населението, което ще се проведе 

през септември, а не както бе първоначално предвидено - през февруари. 

 

"Въвеждането на такса битови отпадъци на количество да бъде обвързано с 

излизане на официалния доклад от преброяването, т. е. да не се заковават 

конкретни дати". 

 

Междувременно на първо четене бюджетната комисия взе решение, че 

общините, които имат безлихвен кредит от държавата, могат да не го погасяват 

до два месеца след изтичане на извънредната епидемична ситуация заради 

Covid-19. 

 



Поправката е записана в промените в Закона за мерките и действията при 

извънредно положение, одобрени на първо четене от водещата комисия. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Във Варна събраха над 3 тона отпадъци 
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Текст: Над 3 тона отпадъци успя да събере сдружение BG Бъди активен през 

миналата година в района на Аладжа манастир, край труднодостъпни плажове 

и при подводни акции във Варна, това каза за Радио Варна Румяна Киризиева от 

сдружението. "През тази година ще продължим да работим в посока 

идентифициране на незаконни сметища, сигнализиране на местните власти за 

проблемните места. По този начин целим превъзпитание и информиране на 

населението за негативното въздействие на отпадъците върху околната среда.“ 

Една от целите е да се повиши нивото на гражданската активност и отговорност 

към замърсяване, почистване и облагородяване на публични пространства. 

 

Сдружението предвижда да постави табели по варненските плажове, които да 

напомнят, че фасовете трябва да се изхвърлят в кошчетата за боклук, а не да се 

заравят в пясъка. "Фасовете са най-големият замърсител", каза Киризиева. 

 

Според изследване, извършено през 2020-а година, гражданите като цяло са 

убедени във важността на своите лични усилия за опазване на околната среда, 

като едва 3% заявят, че техните лични усилия нямат никакво значение за 

подобряване на околната среда. Интересен с отговорът на въпроса: „Колко 

често гражданите реагират когато станат свидетели на изхвърляне на 

отпадъци?“, който рязко контрастира с предното твърдение. Резултатите показват, 

че САМО около една шеста от гражданите (15,4%) реагират често на такива 

прояви, а едва 3,7% го правят редовно. Повече от една трета от тях (36,7%) никога 

не реагират на такива прояви. 
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Текст: Започва пилотното въвеждане на система за разделно събиране на 

отпадъци „от врата на врата“ във Велики Преслав и село Троица, съобщават от 

Общината. 

 

Всички граждани, които искат да се включат в инициативата на Общината за 

намаляване количеството на пластмасата, метала, хартията и стъклото, които 

попадат в контейнерите за смесени битови отпадъци, може да заявят своето 

желание чрез попълване и представяне на заявление, в което ще посочат точен 

адрес и телефон за връзка. Заявленията се подават в Център за административно 

обслужване по електронен път. За жителите на село Троица заявленията се 

подават в кметството на селото. 

 

След разглеждане и обобщаване на постъпилите заявления ще бъде определен 

районът на града, в който ще стартира новата система. Подателите на 

одобрените заявления ще получат чували за разделно събиране на отпадъци 

само от посочените видове, които ще се извозват в определени дни и по 

предварително обявен график. Събирането на посочените отпадъци ще бъде 

директно от адреса на гражданите и ще се осъществи с общински транспорт. 

 
Източник: Столица 

 

Заглавие: Заради смесване на отпадъци магазини в "Триадица" и "Слатина" 

получиха глоби 
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Текст: Заради смесване на отпадъци магазини от районите "Триадица" и 

"Слатина" получиха глоби от Столичен инспекторат. Обектите са на бул. "Тодор 

Каблешков" и ул. "Слатинска". А точното нарушение е, че от търговските обекти 

са изхвърляли отпадъци от опаковки-   хартиени и пластмасови в съдовете за 

битови и до контейнерите за разделно събиране. Проверките на Столичен 

инспекторат продължават, те са част от ежедневния контрол. 

 

 


