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Източник: Дневник 
 

Заглавие: Гражданите канят администрацията за общи действия срещу 

мегазавода на Гайтански 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2023/01/09/4432978_grajdanite_kaniat_admi

nistraciiata_za_obshti_deistviia/ 
 

 
 

Текст: Гражданското сдружение "Ти решаваш" е поканило на среща днес 

местната и централната власт от четирите области, чиито жители ще бъдат 

засегнати, ако планираният завод за каменна вата с енергоизточник инсталация 

за горене на отпадъци във великотърновското село Върбовка бъде построен. 

 

Неправителствената организация очаква областните управители на Велико 

Търново, Габрово, Плевен и Ловеч, както и кметовете на Велико Търново, Левски, 

Летница, Павликени, Севлиево и Сухиндол. Целта е да се обсъдят действия срещу 

строителството на мащабния проект за горене на отпадъци на компанията 

"Петрургия" на Румен Гайтански. Става дума за проект на най-големия 

инсинератор в Европа, който трябва да изгаря по 1344 тона отпадъци на 

денонощие, или над 400 хил. тона на година. Инсталация с такива размери ще 
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предизвика мащабно замърсяване на въздуха, почвата, водите и растенията в 

радиус от близо 50 км, предупредиха от "Ти решаваш", което събра над 20 000 

подписа от местното население против бъдещия завод. 

 

Аргументите на гражданите срещу инсталацията за горене включват още: 

"Липсва подробна информация за отпадния продукт от процесите, а 

количеството и съставът му остават неизвестни. В Доклада за оценка на 

въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвеститора информацията е 

услужливо спестена. Никой не споменава за отделяните в процеса на изгаряне 

фини частици прах, диоксини, фурани и тежки метали, които ще попаднат във 

въздуха, почвата и водата. Община Павликени, община Левски и община 

Летница са едни от малкото райони в България, съхранили чисти и плодородни 

черноземни почви, региони, в които се произвеждат най-качествените и 

пълноценни храни, и би било безумие, ако позволим на един нежелан от нас 

инвеститор да унищожи това, което природата ни е дарила." 

 

Специалистите акцентират и върху огромната консумация на вода, с която 

бъдещият завод ще създаде проблем в региона. В него и без тази инвестиция 

множество населени места са на воден режим, включително и село Върбовка 

през миналото лято. 

 

Източник:  24 Часа 
 

Заглавие: Хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй трябва да е готово 

до края на 2023 г. 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13484913 

 

 
 

Текст: До края на тази година трябва да приключи строителството на 

националното хранилище за радиоактивни отпадъци край Козлодуй, започнало 

в края на август 2017 г. Средствата, необходими за изграждането на 

хранилището, са около 72 милиона евро и са осигурени от международния 

фонд „Козлодуй“ и Европейската комисия. 

 

„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, каза директорите на 

ДП „Радиоактивни отпадъци“ Сергей Цочев . 

 

"В хранилището ще се съхраняват и отпадъците от експлоатацията на пети и 

шести блок и евентуално отпадъците от нова ядрена мощност”, допълни Цочев. 

 

След приключването на строителните работи хранилището трябва да получи 

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

За да се покрие целият спектър от отпадъци, ще трябва да бъдат изградени 

впоследствие втори и трети етап на хранилището. 

 

Източник: Dunavmost.com 
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Заглавие: Канят се да строят завод за производство на автомобилни батерии в 

Гюргево 

 

Линк: https://www.dunavmost.com/novini/kanyat-se-da-stroyat-zavod-za-

proizvodstvo-na-avtomobilni-baterii-v-gyurgevo 
 

 
 

Текст: Това инвестиционно намерение поражда опасения за потенциално 

трансгранично замърсяване на въздуха и водата в общините Русе и Сливо поле 

 

Народният представител от коалиция „Демократична България“ в 19-и МИР - Русе 

Иван Белчев инициира проучване чрез министъра на външните работи за 

инвестиционно намерение в района на Гюргево за завод за производство на 

батерии за автомобилната индустрия, включително и фабрика за рециклиране 

на подобни стари батерии. 

 

Заради произтичащите опасения за потенциално трансгранично замърсяване 

на въздуха и водата в общините Русе и Сливо поле, Министерство на външните 

работи е провела разговор с председателя на Окръжния съвет на Гюргево. 

Последният е потвърдил, че действително е налице подобно инвестиционно 

намерение, но все още няма реални дейности по неговата реализация, освен 

че е определен терен (възможна локация се спряга площадката на някогашния 

завод “Верахим”). Предстои компанията Avesta Battery & Energy Engineering да 

внесе официално искане за инвестицията с конкретни технически параметри, 

след което ще се извърши и съответната оценка за въздействие на инвестицията 

върху околната среда, съгласно румънското законодателство и процедури. 

 

"Към настоящия момент все още няма такава оценка за въздействие върху 

околната среда, поради което румънската страна не разполага с данни, които 

да ни предостави, за евентуални екологични вреди и за трансгранично 

замърсяване, произтичащи от инвестиционното намерение.", допълва г-н Белчев. 

 

Инициирах проучване чрез министъра на Външните работи за инвестиционно 

намерение в района на Гюргево, Румъния за завод за производство на батерии 

за автомобилната индустрия, включително и фабрика за рециклиране на 

подобни стари батерии. 

 

Заради произтичащите опасения за потенциално трансгранично замърсяване 

на въздуха и водата в общините Русе и Сливо поле, Министерство на външните 

работи е провела разговор с председателя на Окръжния съвет на Гюргево. 

Последният е потвърдил, че Следва да се има предвид, че Конвенцията на 

ИКЕ/ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 

контекст (Espoo Convention), по която и България и Румъния са страни, също 

предвижда процедура, според която румънската страна ще трябва да изпрати 

официална нотификация до българската страна с техническите параметри и 

разяснения по този проект, а българската страна на свой ред би следвало да 

изпрати свои евентуални коментари или възражения, ако има такива. За горната 
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процедура по Конвенцията Espoo в България отговаря Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ) и чрез него се оформя цялата документация. 

 

"Русенци очакваме областния управител на Русе да ни запознава с актуализации 

по темата, защото той е в постоянен контакт и дискусия с румънските власти.", 

завършва своя пост в социалните мрежи депутатът, който от години се бори 

русенци да дишат по-чист въздух. 

 

 

 

 

 


