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Източник: Марица 

 
Заглавие: Произвеждат по 1,2 мегавата електроенергия на час от боклука в 

Източна Турция 

 

Линк: https://www.marica.bg/svqt/proizvejdat-po-1-2-megavata-elektroenergiq-na-

chas-ot-bokluka-v-iztochna-turciq 

 

 
 
Текст: Депото за твърди битови отпадъци в Битлис, Източна Турция е произвело 10 

000 мегавата електроенергия от боклук по проекта за нулеви отпадъци в 

страната, национална инициатива за рециклиране, стартирана от първата дама 

Емине Ердоган. 

 

Твърдите битови отпадъци и отпадъците от опаковки като алуминиеви кутии, 

пластмаса, хартия и картон, докарани до съоръжението, се разделят според 

техния размер и вид и след това се подготвят за рециклиране чрез оформяне на 

бали. Медицинските отпадъци, донесени от болниците, се стерилизират в парни 

машини и се пречистват от микроби, което спомага за опазването на околната 

среда. 

https://www.marica.bg/svqt/proizvejdat-po-1-2-megavata-elektroenergiq-na-chas-ot-bokluka-v-iztochna-turciq
https://www.marica.bg/svqt/proizvejdat-po-1-2-megavata-elektroenergiq-na-chas-ot-bokluka-v-iztochna-turciq


 

С тази екологична инвестиция, съоръжението допринася както за заетостта, така 

и за производството на енергия за опазване на природата и рециклиране. 

 

Мениджърът на проекта Муса Тютюн заяви: „Нашата цел е да увеличим 

производството на енергия от боклука, като същевременно опазваме околната 

среда. Нашето съоръжение е създадено в рамките на програмата за 

предприсъединителна финансова помощ на ЕС." 

 

„Бюджетът на нашия проект е приблизително 12 милиона евро, от които 9 

милиона евро са предоставени от ЕС, а останалите 3 милиона евро са получени 

чрез дългосрочен банков заем от общините-членки, в провинция Битлис“, обясни 

още той. 

 

„Ние пуснахме в експлоатация това съоръжение през 2011 г. От тогава 

приблизително 450 000 тона боклук са били обработени в нашия комплекс. 

Произвеждаме по 1,2 мегавата електроенергия на час от боклука, който 

съхраняваме", допълни Тютюн. 

 

„В нашето съоръжение има пречиствателна станция за вода, наречена 

мембранен биореактор. Ние пречистваме силно замърсените отпадъчни води и 

ги правим годни за пиене и за по-нататъшна употреба." 

 

„Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и метал се събират и изпращат в 

съоръжения за рециклиране в различни райони. Изхвърлените опаковки също се 

събират от предприятия, обществени институции и пазари и се изпращат за 

рециклиране по-късно, след като бъдат пресовани в бали тук. Годишно 250 тона 

отпадъците се събират и допринасят за икономиката“, заключи Тютюн. 

 

Източник: Труд 
 

Заглавие: Общинският съвет в Горна Оряховица заседава извънредно заради 

хиляди тонове складирани отпадъци 

 

Линк:https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-

%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF/ 
 

 
 

https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF/


Текст: "Тровят ни! От публикувани в медиите снимки е видно, че количеството на 

складираните отпадъци е огромно и очевидно надвишава лимитите на 

издадените за целта разрешения от компетентните институции", пише в 

становището на местните парламентаристи 

 

Общинският съвет в Горна Оряховица ще заседава извънредно в понеделник 

заради хиляди тонове складирани отпадъци, които са складирани в землището 

на село Първомайци. Боклукът е внос от Германия.  

Извънредната сесия се свиква в 17,30 часа на 9 януари по настояване на група 

местни парламентаристи. Искането е подкрепено от 17 съветници по 

инициатива на Иван Атанасчев от „Алтернатива на гражданите“. 

Единствената точка в дневния ред на сесията е обсъждане на контрола и мерките 

за предпазване на населението от вредното въздействие на огромно количество 

отпадъци, предприети от Общината. В искането за извънредна сесията се казва, 

че отпадъците, складирани край Горна Оряховица, са в огромни количества, 

надхвърлящи разрешителното, издадено от РИОСВ. Освен това не се съхраняват 

правилно и поради това представляват опасност за гражданите.  

"Тровят ни! От публикувани в медиите снимки е видно, че количеството на 

складираните отпадъци е огромно и очевидно надвишава лимитите на 

издадените за целта разрешения от компетентните институции. Във въпросния 

имот е изградена неработеща сепарираща инсталация, а същият се намира 

до защитени територии и жилищни сгради, както и до местната 

забележителност "Крепост Ряховец". Добре известно е, че парцелът е 

разположен на хълм и складираните отпадъци са изложени на пряко въздействие 

на околната среда-7слънчево греене, вятър, дъжд, сняг. Напълно възможно е 

вредни вещества да попаднат в почвата , а оттам в подпочвените води, да се 

разпространят по склона и да попаднат в близките животновъдни ферми и 

обработваеми земеделски земи, както и в преминаващата в близост река 

Янтра", категорични са в становището си негодуващите общински съветници. 

Съветниците от БСП настояват представители на РИОСВ и Полицията, които преди 

дни бяха сезирани за тоновете боклук и извършиха проверка в обекта по 

разпореждане на прокуратурата, както и на фирмата, собственик на отпадъка, 

да участват в заседанието с информация. 

След предизвиканата проверка, на 5 януари РИОСВ излезе с позиция, че няма 

нарушения нито относно количеството, нито в начина на складиране. Според 

това становище в момента има 2480 тона отпадъци, а разрешителното е за 7500 

тона. Не са установени бали с нарушена цялост и разпилени отпадъци. 

Сигналът за изхвърления боклук в местността Бабенец в землището на село 

Първомайци е бил подаден през нощта на 3 януари на зеления телефон на 

екологичната инспекция, след което е направена незабавна проверка от 

екоинспектори и полицаи от Горна Оряховица.   

Наличните количества отпадъци са предназначени за производствената дейност 

на компанията "Мегапорт", която ги е държала, съобщиха от Регионалната 

екологична инспекция. 

 

Източник:  Дир 
 

Заглавие: Националното хранилище за радиоактивни отпадъци ще е готово до 

края на годината 

 

За да се покрие целият сперктър от отпадъци, ще трябва да бъдат изготвени втори, 

и трети етап от хранилището 

 



Линк: https://business.dir.bg/energien-pazar/natsionalnoto-hranilishte-za-radioaktivni-

otpadatsi-shte-e-gotovo-do-kraya-na-godinata 

 

 
 

Текст: До края на годината трябва да приключи строителството на Националното 

хранилище за радиоактивни отпадъци, каза по БНР Сергей Цочев - председател 

на борда на директорите на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци". 

 

Средствата, необходими за изграждането на хранилището, са около 72 

милиона евро и са осигурени от Международния фонд "Козлодуй" и 

Европейската комисия. 

 

След приключването на строителните работи хранилището трябва да получи 

лиценз за работата си и да бъде въведено в експлоатация следващата година, 

посочи още Сергей Цочев. 

 

"Националното хранилище е предвидено да приеме отпадъците, които са 

натрупани от работата на първи до четвърти блок, отпадъците, които ще се 

получат от дейностите по извеждането им от експлоатация, отпадъците от 

експлоатацията на пети и шести блок и евентуално отпадъците от нова ядрена 

мощност", каза той. 

 

По думите му, за да се покрие целият спектър от отпадъци, ще трябва да бъдат 

изградени и втори, и трети етап на хранилището. 

 

"Проектът го има, площадката я има, ОВОС е направен, просто трябва да се 

стартира в подходящ момент изграждането на следващите етапи... Да кажем, 

че 2030 г. е един добър срок за започване на строителството на втория етап", каза 

още Сергей Цочев. 

 

Източник: Trafficnews.com 
 

Заглавие: Бум на кражби на катализатори в Пловдив, все още няма задържани 

 

Цената на екологичното устройство може да надвиши 1000 лева 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/bum-krazhbi-katalizatori-plovdiv-vse-oshte-

niama-zadarzhani-266684/ 

 

 
 

Текст: Поредица от кражби на катализатори са регистрирани през последните 

месеци в Пловдив. За дръзките посегателства, до медията ни постъпиха 

https://business.dir.bg/energien-pazar/natsionalnoto-hranilishte-za-radioaktivni-otpadatsi-shte-e-gotovo-do-kraya-na-godinata
https://business.dir.bg/energien-pazar/natsionalnoto-hranilishte-za-radioaktivni-otpadatsi-shte-e-gotovo-do-kraya-na-godinata
https://trafficnews.bg/plovdiv/bum-krazhbi-katalizatori-plovdiv-vse-oshte-niama-zadarzhani-266684/
https://trafficnews.bg/plovdiv/bum-krazhbi-katalizatori-plovdiv-vse-oshte-niama-zadarzhani-266684/


множество сигнали от пострадали шофьори, а от МВР съобщиха, че все още 

няма задържани лица, като случаите се разследват. 

 

Още преди няколко месеца, в късните часове на денонощието, апаши са 

ударили и са задигнали катализатори от два автомобила с марка Хонда Джаз и 

Хонда Акорд, намиращи се на бул. „Васил Априлов”. Дни по-късно още 

пловдивчани, паркирали колите си на бул. „Дунав” и бул. „България” са осъмнали 

без въпросния автомобилен елемент. Преди дни апашите отново са решили да 

похитят автомобили, като са ударили и няколко коли в район „Тракия”. Според 

пострадалите, кражбите се извършват от група хора, които вероятно разбират и 

се занимават с това от доста време. Въпреки подадените сигнали обаче, 

апашите все още са неизвестни на полицията и се разследват, за да бъдат 

арестувани. 

 

Източник: Столица 
 

Заглавие: Актове за незаконно горене на отпадъци в район „Студентски“ 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-studentski/aktove-za-nezakonno-gorene-na-otpadatsi-

v-raion-studentski 

 

 
 

Текст: Два акта за нерегламентирано горене на отпадъци бяха съставени днес в 

район „Студентски“. Това се случи след съвместна проверка между полицията и 

екипи на Столичния инспекторат. Проверката е извършена в частни имоти, 

намиращи се в ж.к. Малинова долина до ул. „Ж. Сталев“. Инспекторите и 

служителите на 7 РУ – СДВР са установили горене на ПДЧ плоскости и други 

боклуци в импровизирано отоплително тяло. На нарушителите са съставени 

актове и са им дадени предписания. Проверките продължават, съобщават от 

Инспектората. 
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