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Източник: Dir.bg 
 

Заглавие: Могат ли отпадъците да са реална енергийна алтернатива? 

 

Отново плачем за газ. А защо политиците игнорират отпадъците ни? 

 

Линк: https://business.dir.bg/energien-pazar/mogat-li-otpadatsite-da-sa-realna-

energiyna-alternativa 

 

 
 

Текст: Европейската индустрия колабира под натиска на енергийната криза. 

Съвсем скоро всички големи градове в ЕС ще трябва да включат и централното 

отопление, но топлофикациите масово са на газ и цената ще бъде изключително 

висока. Ако изобщо са в състояние да осигурят услугата, разбира се. Всичко това 

важи в пълна степен и за Топлофикация София - ахилесовата пета на 

енергийната ни система, която ежегодно е пред фалит и все се налага да 

спасяваме. 

 

В основата на проблема стои прост факт - тежката индустрия и 

централизираното отопление имат нужда от енергиен източник, който е в 
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състояние да поддържа много високи температури в огромни обеми. Ако не газ, 

то какво? Електроенергията е безумно скъпа, въглищата и нефтопродуктите са 

заклеймени, дървесината не стига. Остават само отпадъците или по-точно онази 

висококалорична фракция, която остава след като се извадят всички 

рециклируеми компоненти от отпадъка. 

 

Не, отпадъците не са чак толкова много, че да заместят напълно газа или 

въглищата. 

 

Но да, енергийното им оползотворяване може да помогне и съществено да 

намали зависимостта ни от вносен газ. 

 

Опитът на развитите страни показва, че енергийното оползотворяване на 

отпадъците е отлично решение за отопление или комбинирано производство на 

топлина и електричество. Поради тази причина големи и модерни инсинератори 

днес са построени почти навсякъде из Европа - най-вече в Швеция, Финландия, 

Дания, Германия, Австрия, Швейцария, Холандия - все страни с висок стандарт и 

още по-високи изисквания за опазване на околната среда. През 2019 г. това са 

499 инсталации, които оползотворяват 99 милиона тона твърд битов отпадък и 

заместват значимо количество газ. Чуждият пример показва, че колкото по-

напред е една страна в развитието си, толкова по-голяма част от отпадъците й 

отиват за изгаряне. 

 

Самата индустрия също отдавна се възползва от това - в Европа вече почти няма 

големи предприятия от дървопреработването, целулозно-хартиената, 

хранителната, пивоварната индустрия или биотехнологиите, които да не се 

захранват енергийно от собствените си отпадъци. Тук идва и голямата разлика - 

когато чуят отпадък хората си представят сивата метална кофа с всякакъв боклук 

пред блока си. А в случая става въпрос за специфични индустриални отпадъци, 

които съдържат по-значими количества биомаса или други високоенергийни 

съставки като пластмаси или утайки. Подобен продукт се получава и при 

производството на RDF от твърдия битов отпадък. 

 

Въпреки това обществената реакция към повечето намерения за изграждане на 

инсинератори, където и да е у нас, е екстремно негативна. Дори най-модерният 

и усъвършенстван проект трябва да се бори със средновековни митове и 

съмнения. Разговорите често противопоставят несравними величини - като 

"здравето и чистият въздух" срещу конкретните технологии, икономически и 

екологични ползи, материалите и инвестициите с полза за регионите. В това 

отношение целият Балкански полуостров сме на един хал - в нито една страна 

няма изградена градска топлофикация на отпадъци. 

 

Европа е заложила съвсем конкретни цели, които България е длъжна да изпълни - 

за 2035 г. ясно е разписано, че максимум 10% от битовите отпадъци могат да се 

депонират. У нас към момента това е съдбата на около 60% от битовия боклук. 

Това значи, че - след като извадим рециклируемите фракции - оставаме с около 

1.5 милиона тона годишно, които можем, но не искаме да използваме. По този 

начин не само ще решим проблема с боклука, а и ще заместим голяма част от 

газа и въглищата в отоплението и индустрията. У нас вече работят няколко 

инсталации към големи производства и резултатите са повече от добри - 

отпадъците се използват като в същото време генерират енергия без да 

причиняват вредни въздействия. Там, където хората са позволили това да се случи. 

 



Проектът в София се влачи, откакто се помня. А ако беше изпълнен, днес 

Топлофикация щеше да има нужда от доста по-малко газ и България щеше да 

бъде с една стъпка по-малко зависима от Путин. За съжаление не виждам никоя 

водеща политическа сила, която да поставя това очевидно решение на масата. 

Напротив, така бягат от темата, че започвам да се чудя имаме ли изобщо про-

български вариант за изборите? 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  Огромни незаконни сметища на границата с Турция заради 

мигрантите 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101712963/ogromni-nezakonni-smetishta-sa-se-

obrazuvali-na-granicata-s-turcia-zaradi-migrantite 
 

 
 

Текст: Огромни незаконни сметища с отпадъци от мигранти са се появили на 

метри от границата с Турция, предупреди кметът на община Болярово Христо 

Христов. Сигнали са подадени до областния управител на Ямбол Георги Чалъкъв 

и екоинспекцията в Стара Загора. Потокът от мигранти в района се увеличава, 

чужденците са вече част от ежедневието на местните жители.  

 

Сметищата са се появили преди броени дни в землищата на граничните села 

Крайново и Странджа, в момента се проверява и сигнал за голямо количество 

отпадъци и до село Воден, каза кметът на община Болярово Христо Христов:  

 

"Там има големи купчини с отпадъци от спални чували, дрехи, обувки, бутилки, 

чанти - всичко, което мигрантите носят със себе си, когато пресичат границата". 

 

Купища с вещи на нелегални мигранти заформиха нерегламентирани 

сметища по границата 

Едно от сметищата е до село Крайново. Освен изброените от кмета Христов 

предмети  се виждат и лекарства, бинтове, опаковки от храна. 

 

Логична причина за образуваните сметища няма, очаква се позицията на 

институциите.   

 

Кметът на Болярово сигнализира за незаконни сметища с отпадъци на мигранти 

Не сметищата обаче са най големият проблем на местните. Потокът от мигранти 

в района е безпрецедентен.  

 

Според местните основната причина за случващото в крайграничния район е 

закриванетона Граничното полицейско управление.  

 

Хората в община Болярово се надяват решението да бъде преразгледано и 

граничарите, които са преразпределени в Елхово, Резово, Средец и Малко 

Търново отново да охраняват в района на Болярово. 
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Източник: Фокус 

 

Заглавие:  С голямо търновско хоро и други прояви СУ "Емилиян Станев" се включи 

в Европейската седмица на спорта 

 

Линк: https://www.focus-news.net/novini/regioni/S-golyamo-turnovsko-horo-i-drugi-

proyavi-SU-Emiliyan-Stanev-se-vklyuchi-v-Evropeiskata-sedmica-na-sporta-1411808 
 

 
 

Текст:  Учениците от СУ "Емилиян Станев“ във Велико Търново се включиха в 

традиционната Европейска седмица на спорта. От школото припомнят за 

Агенция "Фокус“, че през  тази година инициативата премина под мотото "Можем 

да го постигнем заедно - нека се опитаме да бъдем активни“. 

 

Две шампионски титли и едно второ място от лекоатлетиечския крос, който се 

проведе в парк "Дружба“, завоюваха възпитаниците на гимназията. 

Седмокласничката Карина Николаева завърши първа във възрастовата група 5-7 

клас. В същата възрастова група шампион при момчетата е Богдан Димитров, 

ученик в 7 клас. При най-големите, учениците от 10-12 клас, 

дванадесетокласникът Александър Иванов е втори. 

 

Освен това всички ученици са се включили и в капманията за събиране на 

пластмасови отпадъци. Възпитаниците на гимназията са събирали бутилките 

цяла седмица и в петък са ги предали в училище, откъдето отпадъците са били 

извозени със съдействието на Община Велико Търново, за да бъдат рециклирани. 

 

Много спортни игри през цялата седмица са организирали учителите по 

физическо възпитание и спорт и за децата от началния етап на обучение. Всеки 

следобед малчуганите са се забавлявали и са се състезавали, като голямата цел 

на учениците от 1 до 4 клас е била да се научат хлапетата да събират разделно 

хартия, стъкло и пластмаса. Така и малките деца са се включили в инициативата 

"Спорт без отпадъци“ и в събирането на пластмасови отпадъци. 

 

Петъчният ден е започнал с мини хоротека в двора на СУ "Емилиян Станев“. В нея 

са се включили всички ученици от 5 до 12 клас и вместо да изиграят едно хоро, по 

тяхно желание, хората са станали пет. 

 

"Всъщност цялото събитие, наречено "Европейска седмица на спорта“, има 

състезателен характер. Ние, като училище, сме се регистрирали в платформата 

"Бъди активен“ и се борим за национални шампиони. Състезанието има 

критерии, които ние покриваме и трупаме точки обяснява Милена Василева, 

учител по физическо възпитание и спорт. И допълва, че едно от условията за 

участие в състезанието е, активността, затова и всички ученици са се включили в 

спортните игри и състезания. Събирането на отпадъци, които да бъдат 

рециклирани, е вторият критерии, а третото условие е в спортните игри, заедно с 

децата, да се включи и известна личност. Гост на 1 "е“ клас в СУ "Емилиян Станев“ 

е бил националният състезател по боулинг Дарин Траянов, който е и родител на 

дете от този първи клас. 



 

Заедно с децата е спортувала и Антоанета Тодорова - Селенска. Тя е участничка 

на три олимпиади, световна рекордьорка за девойки и за жени и първия 

спортист-почетен гражданин на Велико Търново. На 15 август 1981 година в 

Загреб на състезание за Купата на Европа,тя поставя нов световен рекорд в 

хвърлянето на копието при жените. Сега е е треньор по хвърляне на копие и по 

лека атлетика и баба на ученик в СУ "Емилиян Станев". 


