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Източник: 24Часа 
 

Заглавие:  Нов бизнес: фабрично рециклиране на употребявани автомобили! 

 

Линк:  https://www.24chasa.bg/biznes/article/11878384 

 

 
 
Текст: В кризата със забавянето на сглобяването на нови автомобили заради 

липсата на чипове и други компоненти, производителите завъртат нов бизнес - 

рециклиране на употребявани коли. 

 

Renault е оборудвала специална фабрика, която се занимава изключително с 

обновяването на возила с пробег. Toyota също обяви, че ще започне да се 

фокусира върху рециклирането на автомобили. Френският автомобилен 

производител стартира програмата си преди година и половина във Флинс, 

Северна Франция, където Renault има нов завод за автомобили. 

 

Сега Refactory, както "Рено" нарича фабриката, все още е малка част от завода 

във Флинс, но се очаква бизнесът да се разраства все повече и повече в бъдеще, 

пише нидерландският Autoweek. Factory VO работи от септември миналата 

https://www.24chasa.bg/biznes/article/11878384


година и може да обработва 45 000 употребявани коли годишно. Това са 

предимно автомобили на три до пет години, за които се грижат експерти в четири 

различни отдела. Работниците поправят дребни вдлъбнатини, съединяват и 

подменят части, отново полират лака и правят всичко останало необходимо, за 

да може колата да стане като нова. 

 

Целият процес на възстановяване на автомобили е рентабилен само ако се 

работи с коли, които са близо до завода. Ето защо от Renault вече мислят за други 

локации. Начело в списъка са Турция, Испания и Португалия. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Жители на Стара Загора на протест срещу изграждането на 

инсинератор за отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/regions/zhiteli-na-stara-zagora-na-protest-sreshtu-

izgrazhdaneto-na-insinerator-za-otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Жители на населените места около с. Ракитница в Стара Загора се 

събират на протест до кметството в селото в утрешния ден, на 28 юни. Хората са 

твърдо против очакваното решение на Общински съвет да даде зелена светлина 

на инвестиционен интерес за изграждането на инсинератор за отпадъци чрез 

пиролиза. Мнозинството от ГЕРБ и гравитиращи около тях общински съветници се 

очаква да гласува в полза на спорния проект. През годините протести осуетяваха 

подобни планове в Павликени, Монтана, Девня и София. 

 

Жителите на Стара Загора и селата Ракитница, Арнаутито, Кирилово, 

Богомилово и Калояновец се опасяват, че при процеса пиролиза, който ще се 

внедри, ще бъдат използвани пластмаса, гуми и други битови отпадъци, които 

отделят особено опасните канцерогенни диоксини и фурани, които се натрупват 

в почвата и храните. 

 

Капацитетът на плануваното съоръжение е голям почти колкото обема на 

боклука, който се генерира в София. Община Стара Загора не създава подобно 

количество отпадъци, което дава основателни притеснения на гражданите, че ще 

бъде извършван внос от други места и дори потенциално чужбина. 

 

Любомира Райкова, която е магистър еколог заяви пред News.bg, че 

притесненията на хората са няколко: освен екологични, но и заради това, че в 

редица заводи по света са се случвали тежки аварии. Диоксините и фураните, 

които се отделят от един такъв завод се натрупват в почвата и оттам в растенията 

и в човешкия организъм. Това не е безобидна технология, която може така с 

лекота да бъде изградена в близост до населените места, изтъкна Райкова. 

 



Любомира Райкова уточни, че не е говорила с вицепремиера и министър на 

околната среда и водите в оставка Борислав Сандов по темата, но е отворена 

за кореспонденция с всеки един човек. Министърът на околната среда и водите 

ще има какво да каже, когато решението бъде гласувано, но в момента не е. 

Ние настояваме общинският съвет да отхвърли или да оттегли вносителят точката 

си за започване на процедура по ОВОС. Тогава е възможно министърът на 

околната среда и водите да се намеси или да не се намеси, коментира 

Райкова. 

 

Тя е оптимист затова, че има шанс общинските съветници от Стара Загора да не 

приемат предложението за процедура по ОВОС за изграждане на инсинератор 

за отпадъци чрез "пиролиза" в село Ракитница. 

 

Протестиращите са категорични, че ще направят всичко възможно, за да не 

допуснат изграждането на инсинератор в близост до домовете си. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Бум на инвестиции в площадки за отпадъци в Пловдивско 

 

В РИОСВ са подадени заявки за Стамболийски, Говедаре, Асеновград и 

Марково 

 

Линк: https://www.marica.bg/biznes-zona/bum-na-investicii-v-ploshadki-za-otpadci-

v-plovdivsko 

 

 
 

Текст: Бизнесмени масово инвестират в площадки за отпадъци в Пловдивска 

област. За по-малко от месец в Регионалната инспекция по околната среда и 

водите са внесени няколко инвестиционни предложения. В производствено 

помещение в индустриалната зона на Стамболийски предстои да се обособи 

площадка от 526 кв.м за съхранение на производствени и опасни отпадъци. 

Възложителят „Еко Юнивърс Про“ ЕООД е посочил, че предвижда да обособи на 

закрито, с ограничен достъп, няколко участъка за съответните отпадъци - над 50 

вида, като за всеки ще има отделен съд. Сред тях ще има агрохимични отпадъци, 

съдържащи опасни вещества, отпадъчни печатарски мастила, киселини, води от 

различни производствени дейности, оловни акумулаторни батерии, 

луминесцентни тръби с живак и др. От РИОСВ са преценили, че за 

инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва оценка на 

въздействието върху околната среда. Едноличен собственик на „Еко Юнивърс 

Про“ ЕООД е Иван Бижев. През 2015 г. той бе осъден на 15 г. затвор за опит за 

убийство пред "Планета Пайнер", но впоследствие оневинен. 

 

Фирма „Асен и син 69“ ЕООД, със собственик Латинка Димитрова, 

регистрирана в пазарджишкото село Говедаре, ще изгражда площадка за 

събиране и търговия с отпадъци в местността Бялата воденица в Марково. На 

площ от близо 3 декара ще се приемат отпадъци от метални опаковки, от излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване, от черни и цветни метали. 



На място ще се извършва разкомплектуване на бракувани моторни превозни 

средства и продажба на части втора употреба.   
 

В Промишлена зона-Север в Асеновград, ще се обособи площадка за 

третиране и рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса. Инвеститорът 

„РТФ БГ“ ЕАД ще осъществява основната си дейност в производствено хале с 

площ от 1103 кв.м.  Предвидено е да има и обслужваща площадка от 2565 кв.м. 

В линията за рециклиране ще се обработват до 4000 тона годишно от всички 

посочени в номенклатурата 8 вида отпадъци.   

 

Чрез фирмата си „ИТП 22“ ЕООД софиянецът Илия Павлинов ще събира 

отпадъци от черни и цветни метали върху два наети имота с обща площ от 2017 

кв.м. в Брестник. В инвестиционното предложение е посочено, че дейностите по 

предварително третиране ще се състоят в сортиране, рязане и уплътняване на 

събраните метални отпадъци с цел намаляване на обема им. Рязането на 

обемните отпадъците ще се извършва посредством газови резаци или ръчни - 

механични, хидравлични или пневматични инструменти като ъглошлайфи  и 

механични ножовки. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие:  В Плевен организират събиране на опасни битови отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-pleven-organizirat-sybirane-na-opasni-

bitovi-otpadyci-2315605 

 

 
 

Текст: В Плевен ще се събират опасни битови отпадъци чрез мобилен пункт, 

съобщават от общината. Той ще бъде разположен на паркинг в квартал 

"Сторгозия" до бл. 49 от 9:30 до 12:15 часа и от 12:30 до 15:30 часа на паркинга до 

Военния клуб на 29 юни, сряда.  

 

Ще се приемат - лекарства с изтекъл срок на годност, отпадъци от спирачни и 

антифризни течности, абсорбенти, филтърни материали, живачни термометри, 

както и пестициди и други препарати за борба с вредители. 

 

В пункта могат да се предават също киселини, основи и фотографски химични 

вещества, перилни и почистващи препарати, негодни батерии и акумулатори, 

бои, политури и лакове, разредители за боя.  

 

Няма да се приемат опасни отпадъци, образувани от аптеки, училищни и други 

лаборатории, земеделски кооперации и фирми, се посочва в съобщението. 

 

Кампанията се организира съгласно сключен с община Левски договор за 

междуобщинско сътрудничество, припомнят от общинската управа в Плевен. 

 


