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3/12 Такса смет за училищата в Пловдив ще зависи от броя на 
децата 

Община Пловдив планира такса смет за училищата през 2013 г. да бъде изчислявана според броя 
на децата, като за един ученик да се плаща 4.80 лева, съобщи БНР. Това предложение ще бъде 
внесено за гласуване от общинския съвет на 20 декември, когато ще се обсъжда бюджетът за 
следващата година, уточни кметът на града Иван Тотев. 

Преди внасянето на идеята за обсъждане ресорният заместник-кмет Стефан Стоянов е имал 
срещи с директори на училища и с представители на инспектората, които я приемали добре. 

Събирането на такса смет от училищата на база брой ученици вече е въведено и в други общини, 
най-голямата от които е Русе, обясни зам.-кметът Стефан Стоянов. Той допълни, че с въвеждането 
на новите правила училищата на практика ще плащат двойно по-малко от това, което се начислява 
на база данъчната оценка на сградата. 

От Дневник 

 

5/12 Антифриз отрови водата в Костинброд 

Според лабораторията на дружеството водата с попадналия антифриз 
е негодна за пиене 

Водата на Костинброд е отровена с антифриз. Информацията е потвърдена от местното ВиК. 
Антифризът е попаднал в канализацията при авария, тръгнала от частен дом вчера. Хората веднага 
са подали сигнал към общината и водното дружество и на място са се отзовали лаборанти. 

Веднага на сайта на общината (Kostinbrod.bg) е поместено съобщение:  

"Уважаеми съграждани, питейната вода е негодна за употреба. Обръщаме се към вас с молба да 
не консумирате вода от водопроводната мрежа до отстраняване на проблема".  

Съобщението предизвика паника сред местните жители, тъй като не е описана причината за 
ситуацията, съобщи Би Ти Ви. 

Лабораторията на дружеството в момента прави проби, резултатите от които се очакват да излязат 
до 16:00 ч. 

"Взети са проби от различни места в града. Няма опасност за целия град, тъй като водопроводите 
са на различни линии", обясниха експертите от ВиК. 



Според лабораторията на дружеството водата с попадналия антифриз в нея е отровна и 
препоръчаха да не се пие поне още ден-два докато не бъде пречистена напълно.  

 

5/12 Питейната вода в Костинброд е опасна, замърсена е с 
антифриз 

Питейната вода в Костинброд е отровена с антифриз, съобщи сайтът на Би Ти Ви по информация 
от местното ВиК. Общината призовава чрез сайта си гражданите да не ползват вода от чешмата, 
но без да съобщава какъв точно е проблемът. 

Антифризът е попаднал във водопровода при авария, тръгнала от частен дом вчера. Хората 
веднага са подали сигнал към общината и водното дружество и на място са се отзовали 
лаборанти. 

"Дневник" се опита да се свърже с общината и с местното ВиК, но никой не отговаря на 
посочените за контакт телефони на интернет страниците им. 

Официалното съобщение на общината гласи: "Във връзка с годността на питейната вода в 
Костинброд са взети проби от водопроводната мрежа. Очакваме на 05.12.2012 г. да излязат 
резултатите от лабораторния анализ за годността на водата и ще бъдете допълнително уведомени 
за резултатите. Обръщаме се още веднъж към вас с молба да не ползвате вода от водопроводната 
мрежа в Костинброд за питейни нужди поради съмнения за нейното качество." 

Според Би Ти Ви съобщението на сайта на общината е предизвикало паника сред жителите, тъй 
като не е описана причината за ситуацията. Лабораторията на дружеството в момента прави 
проби, резултатите от които се очакват да излязат до 16 часа днес. 

 

11/12 Разследват министър Караджова за конфликт на 
интереси 

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова е разследвана по сигнал за конфликт 
на интереси. Подозренията са, че Караджова е работила в полза на фирми при промените в 
Закона за управление на отпадъците, съобщи бТВ. 

Екоорганизации са сезирали Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси още преди 
три месеца. Те се съмняват, че преди да стане министър, Караджова е била свързана с три 
дружества, които в последствие усвояват европейски пари по програма "Околна среда". 

Самата Нона Караджова определи сигнала като долнопробна клевета. 

"През целия си живот съм работила в държавни институции, а в периода, в който съм била извън 
тях, съм работила в лично мое дружество, което няма нищо общо с цялата тая история. 



Долнопробни клевети, хора със засегнати интереси... Самата Комисия за конфликт на интереси 
може да провери в Търговския регистър, в НОИ, кой ми е плащал през живота и да не занимават 
хората с глупости", коментира екоминистърът. 

Комисията ще излезе с решение след Нова година, тъй като касае голям обем от документи. 
Проверяват се всички доказателства по преписката, уточнява БГНЕС. 

В комисията е постъпил и втори сигнал срещу бившия енергиен министър Трайчо Трайков. Той 
обясни, че няма информация за естеството на сигнала и не е викан да дава обяснения. 

 

11/12 От 2013 г. всички фирми са длъжни да събират разделно 
отпадъците си 

От началото на 2013 г. всички фирми ще са длъжни по закон да събират разделно отпадъците си 
от хартия, пластмаса, стъкло и метали. Те ще трябва също така да ги предават на дружества, които 
имат разрешение за търговия с тях или на специални организации по оползотворяването им. 

Досега това задължение важеше само за промишлените предприятия, но от 1 януари то засяга 
всички ползватели на търговски обекти, промишлени и административни сгради, съобщава 
"Капитал Daily". 

При първо нарушение, санкцията е от 3 до 10 хил. лв. Отговорник е кметът, а общината решава 
кой да е санкциониращият орган - инспекторатът, екополицията или отделни инспектори. 

И фирмите, и администрацията обаче не са наясно с новите си задължения. 

В повечето общини няма наредби как да се изпълняват те, твърдят директори на организации за 
оползотворяване на отпадъците. Така вероятно ще се прилага правилото да не се глобяват фирми 
в общини, които не са организирали система за разделно събиране. 

Междувременно Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издаде наредби и указания, 
които уреждат закона разнопосочно и създават хаос сред компании. 

Според закона, фирмите и учрежденията са длъжни да събират отпадъците си и да ги предават на 
специализирани дружества. Кметът пък трябва да сключи договор с фирма, която да осигури 
цветните контейнери в общината. Според последните "Задължения на търговските обекти", 
публикувани от ресорното министерство на сайта му обаче, магазините и учрежденията е 
задължително да имат кошчета за разделно събиране. 

"Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно 
организацията на дейността на търговските обекти, като се закупуват или поставят специални 
съдове за сметка на търговеца. Необходимо е единствено да бъде сключен договор с фирма, 
която да обслужва това задължение, като в най-честия случай това ще бъде организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. По този начин ще се използва наличната 



инфраструктура от цветни контейнери, като могат да се договарят допълнителни, които да 
обслужват специално търговските обекти и административните сгради", отбелязват от 
министерството. 

В закона не е записано какво представлява системата за разделно събиране. Според наредбата на 
МОСВ, това е съд, чувал или контейнер, поставен в мястото за продажба или такъв на улицата. 
Има възможност за събиране и в торби, които да се оставят на тротоара. От министерството 
обясняват, че преди всичко трябва да бъдат актуализирани общинските наредби по въпроса. 

"Осъществяването на разделното събиране не е обвързано задължително с разполагането на 
определен вид кошчета или друг специфичен вид съдове. Всеки обект има възможност да 
определи по какъв начин да събира отпадъците, стига да доказва, че те се събират разделно", е 
коментарът на министерството. Оттам допълват, че контролът ще се извършва от служителите на 
регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). 

Според организациите по оползотворяване на опаковки наистина има проблем със забавеното 
разясняване на новия закон. 

"Досега нямаше масирана информационна кампания какви са изискванията и какви санкции да 
очакват търговските обекти. Има и много общини в България, които също не са наясно със закона. 
Дали обектите ще си вадят във вързопче хартия пред магазина, дали и с кого ще сключат договор 
е въпрос и на наредба в съответното населено място, и на заповед на кмета", коментира Тодор 
Бургуджиев, изпълнителен директор на "Екопак". 

От друга от специализираните организации изразиха съмнение, че още от началото на годината 
ще се налагат глоби. "Дружествата, които имат повече отпадъци, обикновено са се погрижили за 
тяхното събиране и извозване. Всяка фирма обаче има различни по обем отпадъци и няма 
универсално решение", отбелязва Диан Димов, изпълнителен директор на "Булекопак". 

По думите му, "Булекопак" плаща на фирмите за отпадъците, ако те са еднотипни и не се налага 
да бъдат сепарирани. Ако пък количествата са малки или фирмата е на труднодостъпно място, 
начисляват минимални цени за извозване и ползване на сепариращата инсталация. "Като цяло 
разходите за събиране не могат да бъдат покрити от стойността на отпадъците. Издържаме тази 
дейност от продуктовите такси", отбелязва Тодор Бургуджиев. 

От Дневник 

 

13/12 Фирмите с разделно събиране на боклука от януари 

Ново задължение на кмета е да сключи договор с фирма за рециклиране. 

Разделното събиране на отпадъците става задължително от 1 януари за фирмите, търговските 
обекти и административните сгради в селищата с над 5000 жители. 



Глобата е между 3000 и 10 000 лева. 

Дружествата ще трябва да сключат договор с рециклираща фирма и да поставят контейнери пред 
обектите, обясни в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR Надя Съботинова от Българска асоциация по 
рециклиране. "Не са нужни големи инвестиции, защото ще има възможност да се избира между 
поставяне на чували или контейнер под наем". 

Събраният отпадък ще бъде извозван безплатно, защото компаниите получавали такси от 
производителите, вносителите и от търговците на опаковани продукти. 

Основният проблем, по думите на Съботинова, е че много от фирмите не знаят за промените, на 
практика не се е провеждала информационна кампания. 

Ново задължение на кмета е да сключи договор с фирма, която да осигури цветни контейнери. С 
приетите през юни поправки в закона за управление на отпадъците управниците на селища с над 
десет хиляди жители още се задължават да рециклират строителните отпадъци. 

От: Bulgaria On Air 

 

18/12 Около 300 фирми – търговци на скрап, ще отпаднат от 
пазара заради промени в закона 

Около 300 фирми за търговия с черни и цветни метали ще преминат в сивия сектор заради 
измененията в Закона за управление на отпадъците, които влизат в сила в началото на следващата 
година. За това предупреждава председателят на Българската асоциация за рециклиране 
Борислав Малинов, цитиран от БТА. 

Според новите изисквания най-късно до 14 януари 2013 г. търговците на скрап трябва да подадат 
заявление за ново разрешително и да предоставят голяма банкова гаранция за получаването му. 

Според Малинов размерът на тези банкови гаранции е много висок и голяма част от фирмите 
няма да успеят да надскочат "високата летва". 

За отпадъците от опаковки, електроника и автомобили гаранцията е в размер 1 млн. лева, за 
масла - 500 хил. лева, за акумулатори и гуми - 100 хил. лева, а за скрап - 25 хил. лева. Не се очаква 
обаче отпадналите фирми да прекратят дейността си, а по-скоро ще се пренасочат към сивия 
сектор. 

Санитарен минимум площадки за рециклиране 

Към момента официално регистрираните площадки за отпадъци са 1150, но работещи са около 
1600. С нововъведенията обаче ще останат не повече от 800 пункта, прогнозира председателят на 
БАР. 



Около 1000 подобни площадки са "санитарният минимум" за България. След промените на закона 
ще останат около 800, разликата би трябвало да се запълни с нови инвестиции от останалите на 
пазара фирми. В противен случай ще има места в страната, които ще останат без площадки за 
скрап, прогнозира Малинов. 

Членовете на асоциацията не са наясно, че законодателството въвежда и задължението 
различните видове метални отпадъци да се сортират на различни купчини на площадките и да 
имат отделни документи, които да показват произхода и движението на потока отпадъци, 
предупреждава още той. Купеното желязо от строителството, от автомобили, от промишлеността, 
от електрониката, от бита трябва да се съхранява поотделно и да се води отделна документация 
за него. 

Вратичките в закона 

Не се изискват банкови гаранции за разрешение за купуване на хартия и пластмаси, както и за 
регистрацията на автоморга, където между разглобените части от коли могат да се смесват черни 
и цветни метали. За търговците и брокерите на метали също не се изискват площадка, банкова 
гаранция, нито видеонаблюдение. 

Според Малинов много фирми ще предпочетат да регистрират някоя от горепосочените единици, 
за да избегнат банковите гаранции. 

За нарушение предвидената глоба е от 30 до 100 хиляди лева. Високите глоби неизбежно ще 
предизвикат корупция в сектора, смята председателят на БАР. Очаква се браншовата организации 
да предложи пакет от законодателни мерки срещу незаконните площадки. 

От Дневник 

 

19/12 Евдокия Манева: 2012 година беше изключително 
успешна по отношение опазването на биоразнообразието 

В студиото на предаването „Под лупа” на телезивия „Европа” заместник-министърът на 
околната среда и водите Евдокия Манева коментира как министерството работи в посока 
опазване на българската природа и нейните блага. Тя сподели както подробности за сегашната 
работа на нейното министерство по различните европейски проекти, така и приоритетите за 
следващия програмен период. 

ИНТЕРВЮ НА НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ 

- През годината вие прибавихте нови защитени територии. Какво повече ще ни кажете за това? 

- Мисля, че тази година беше изключително успешна по отношение опазването на 
биоразнообразието. Беше разширена както мрежата от защитени територии, така и мрежата от 
защитени зони по Натура 2000. Броят на защитените територии бе увеличен с 22 само за една 



година. Сега вече в България има 973 защитени територии. Те основно касаят опазване на редки 
видове растения и някои красиви местности. Предвижда се 47 редки растения за България да 
бъдат поставени под защита с обособяването на специални територии. Всички тези действия, 
предприети през тази година, са един вид успех за природозащитниците в България, тъй като в 
този процес взеха участие много учени, членове на неправителствени организации, разбира се, и 
служителите на Министерството на околната среда. Мрежата стана по-голяма, с това и 
отговорностите, и задълженията нарастват, тъй като тези зони трябва да се опазват и поддържат. 
Заедно с това трябва да се разпространяват знанията за тези защитени територии, защото това не 
е самоцелна дейност. Добре е хората да знаят какви природни богатства има България, къде се 
намират те и как могат да бъдат опазени. 

- Смятате ли, че акцент трябва да се постави върху това, че у нас има видове, които не се срещат 
почти никъде другаде в Европа? 

- Така е. Нека да напомним, че България е втора по биоразнообразие. В България има 
изключително много редки видове, които са типични само за нашата страна - ендемити например, 
които се срещат само в България. Някои от тези видове са вече изчезнали в Европа и могат да се 
видят само у нас, което поставя пред нас още по-големи отговорности за тяхното опазване. Ние 
непрекъснато обновяваме и поддържаме Червената книга, за да систематизираме информацията 
за тези видове. Финансираме редица дейности, свързани с възстановяване и поддържане на 
местообитанията и популяризиране на знанията за тях. 

- През тази година работихте по обекти, като Поморийското езеро, поречието на река Марица, 
където имаше една от последните колонии чапли. Какво повече ще ни разкажете за това? 

- Това са едни от проектите, които вече успешно се реализират. Искам да подчертая, че 
поддържането и популяризирането на защитени територии изисква средства. Това е една истина, 
която за съжаление създава определени проблеми, тъй като ресурсът, който е необходим за 
опазване на местообитанията, никак не е малък. Щастливи сме, че имаме подкрепата на ЕС, 
откъдето по оперативна програма „Околна среда” се отпускат значителни ресурси точно за 
опазване на биоразнообразието. Програмата, която е насочена към биоразнообразието, отдели 
202 милиона лева. Самите проекти предвиждат финансиране от около 240 милиона лева, като 
останалите пари са за сметка на държавния бюджет. 77 са проектите, които се финансират от 
програма „Околна среда” и пет от тях вече са приключили, така че всъщност общият брой на 
проектите е 82. Характерно е групирането на проектите по направления; имаме изключително 
много проекти, насочени към националните паркове и резервати, втората група проекти са към 
природните паркове, а третата - към останалите защитени територии. Само за националните 
паркове се предвижда за тази и следващите години да се изразходват около 90 млн. лева. Това е 
една много сериозна сума. Ние издаваме многобройни материали, за да популяризираме 
знанията за защитените видове. Искам да напомня, че значителни средства ще бъдат отделени за 
природните паркове. За Витоша, например, ще бъдат отделени повече от 5 млн. лева. 

- За какво ще бъдат насочени тези средства? 



- За възстановяване на местообитания, за маркиране на туристическите пътеки. Характерно за 
Витоша са и пещерите в местността. Така че за Витоша ще има сегмент, свързан с тяхното 
възстановяване и опазване. Местността ще стане по-достъпна, по-поддържана, по-добре 
опазвана. Разбира се, тези средства не са достатъчни и ще търсим финансиране и от други 
източници, за да може да възстановим красотата на планината. 

- Вие очертахте една мащабна дейност през изминаващата вече 2012 г. Доколкото разбирам, 
ваш основен партньор са общините и вие работите добре с тях. Може би и 
природозащитниците са ваш партньор? 

- Те са не само наш партньор. В много случаи основни изпълнители на проектите са 
неправителствени организации. Това са хора с дълбоки познания в областта на 
биоразнообразието, обикновено са биолози, професионалисти в своята област и ентусиасти. Ако 
разчитаме само на финансовия ресурс, е невъзможно да постигнем целите си. Затова разчитаме и 
на любовта на хората към природата и на тяхната всеотдайност да се изпълнят мерките, които са 
предвидени в съответната област. Мероприятията, които ще се финансират за националните 
паркове и резерватите, са мерки, които ще се изпълняват от ангажирани хора, включително и 
НПО, но те ще се финансират чрез нашите дирекции на „Националните паркове” и чрез районните 
инспекции по околната среда. Разчитаме и на помощта на общините, тъй като това са обекти на 
техните територии и това са предимства, които те след това ще ползват за развитие на техните 
региони. 

- Имаше план за картиране на защитените зони по НАТУРА 2000 и за разработването на една 
информационна система. По този начин всеки можеше да види кои зони попадат в НАТУРА 
2000 и да няма това напрежение, което беше създадено в началото. Как ще коментирате? 

- Това е един от най-големите проекти, които се финансират по оперативна програма „Околна 
среда”. Сумата, която се отделя за този проект, е около 25 милиона; работи един огромен 
колектив от професионалисти, които картират местообитанията на различни видове животни и 
растения. Предвиждаме на базата на информацията, която те ще подадат, от една страна, да 
бъдат издадени заповедите за всяка една от зоните, а, от друга, да се създаде една обективна, 
подробна информационна система, която ще акумулира цялата информация за защитените зони. 

- Ще успеете ли да запазите този баланс - от една страна, за опазване на околната среда, от 
друга страна, интересите на бизнеса? Знаете, че точно там е противоречието, когато говорим за 
НАТУРА 2000. 

- Има едно погрешно създадено впечатление, че едва ли не мрежата НАТУРА 2000 създава 
бариера пред бизнеса. Според мен е тъкмо обратното. Да, разбира се, че има и конфликтни 
моменти, но в най-големия брой случаи това е предимство. Попадането на определени територии 
в зоните НАТУРА 2000 е предимство за тях, защото все повече расте интересът към дивата 
природа и това е една предпоставка за развитие на туризма. Тези мерки не ограничават 
развитието на туризма, а тъкмо обратното - създават предпоставки и предимства в районите, 
където имаме места на НАТУРА 2000. Добре е знанията за тези територии да бъдат 



популяризирани, за да бъдат привлечени повече хора, които се интересуват от природата като 
туристи в съответните зони. Когато има определени ограничения, те също трябва да са 
общодостъпни, за да не се предприемат мерки, които да противоречат на опазването на 
съответните зони. 

- Вие говорихте за екотуризъм, но аз мисля, че можем да дадем пример и с биоземеделието, 
защото то щади природата и дава поминък на хората. Какво е вашето мнение за това? 

- В една голяма част от зоните ще се стимулира развитието на биоземеделието, защото точно така 
ще се постигне балансът между бизнеса и природозащитниците. 

- 2012 г. е към своя край, напреднахме ли като граждани в реалното опазване на околната 
среда? 

- Категорично мога да кажа - да. Ние сме свидетели на един бум в интереса към различните 
зелени инициативи. През последния месец приключиха редица инициативи, представители на 
бизнеса лансираха различни програми. Оказа се, че има стотици желаещи да участват в 
различните инициативи на министерството. 

- 2013 година е краят на този програмен период. Предстои следващият -  2014-2020 г. 
Министерството подготви ли приоритетите на България за този период? 

- Ще продължим да работим в трите основни направления, в които работихме и през този 
програмен период. Първото направление е опазване на чистотата на водите. Знаете, че България е 
длъжна да изгради пречиствателни станции във всички населени места над 2000 жители и това ще 
е предизвикателството през следващия програмен период - да завършим строителството в 
градовете с над 10 000 жители и да обхванем населените места с между 2000 и 10 000 жители. 
Това е една много амбициозна задача, която изисква значителен ресурс и аз се надявам, че ще 
получим не по-малко пари, отколкото досега. Второто направление е отпадъците. До 2014 г. ние 
ще приключим с изграждането на мрежата от регионални депа и ще трябва да вървим към 
следващите етапи на намаляване на депонираните отпадъци, на все по-голям обем рециклирани 
отпадъци. Третото направление е свързано с опазването на биоразнообразието, по което ще 
продължим да работим. 

 

19/12 Брюксел даде зелена светлина за завода за отпадъците 

Ерокомисията отпусна и бонус от 23 млн. евро над първоначално чаканите 131 млн. евро 

След три години чакане Европейската комисия най-после даде зелена светлина за изграждането 
на завода за боклука, съобщи министърът на околната среда Нона Караджова след заседанието 
на правителството. Нещо повече, Брюксел дори развърза кесията си и увеличи безвъзмездната 
помощ за интегрираната система за отпадъци на София с бонус от 23 млн. евро, научи Mediapool 
от Столичната община и Министерството на околната среда. 



Това е безспорен успех за българските власти, които, изглежда, са представили изключително 
убедителни аргументи в дългата кореспонденция на въпроси и отговори с Европейската комисия. 

Днешното решение на Брюксел за финансирането на завода за отпадъците е последната стъпка 
към крайното решение на проблема с боклука в столицата, каза столичният кмет Йорданка 
Фандъкова. 

Бонус от 23 млн. евро 

Стойността на целия проект за интегрираната система за отпадъци, която включва депо, 
компостираща инсталация и завод, е 183 млн. евро. 

През 2011 г. Брюксел одобри първата фаза на проекта – депото и компостиращата инсталация за 
69 млн. евро. От тях 72% бяха безвъзмездна помощ, което е близо 50 млн. евро. Останалата част 
от 28% се осигурява от бюджета на Столичната община и заем от Европейската инвестицонна 
банка. 

Сега при одобрението на втората фаза на проекта – завода за боклука за 114 млн. евро, 
Европейската комисия е увеличила безвъзмездната помощ на 84%, като това се отнася за целия 
проект и ще засегна и първата фаза. 

Така на практика София ще получи 154 млн. евро безвъзмездно от Европейския съюз, вместо 
първоначално планираните 131 млн. евро. 

През януари ясен строителят на завода 

До края на януари ще стане ясен строителят на завода за отпадъците, каза Мария Бояджийска, 
зам.-кмет по екология на София пред Mediapool. Тогава изтича срокът за работа на комисията.  

В търга участват 11 компании, като в началото на януари е планирано отварянето на ценовите 
оферти, уточни Бояджийска. 

По неофициална информация половината от кандидатите са отпаднали, защото техническите им 
предложения не отговарят на тръжните условия.  

Това е втори търг за избор на строител на завода след като първият се провали. При него за 
победител беше избран българо-германският консорциум “Станилов-Хайтлит”. До сключване на 
договор обаче не се стигна, като общината прекрати поръчката по искане на Брюксел. 
Неофициално се твърдеше, че германските лобита в Брюксел не са успели да се разберат кой да 
строи завода. “Станилов” отново играе и на втория търг, но заедно с италианската “Данеко”.  

Германски компании, които участват в сегашния търг, са няколко, като играят с български 
партньори. Едната е “Хохтийф”, която на първия търг беше заедно с гръцката “Хелектор”, но сега е 
с “ПСТ Холдинг” на Васил Божков. Другата германска компания е GeBa, която е заедно с 
“Енергоремонт холдинг”, в която най-голям дял акции има “Миления 77”. Дружеството е 
собственост на бившия енергиен министър Милко Ковачев, бившия шеф на АЕЦ "Козлодуй" 



Йордан Костадинов и на Петър Манчев, син на енергийния бос и собственик на "Риск 
Инженеринг" Богомил Манчев. 

Скритият фаворит, според запознати, е “Егерсман”, които в момента строят компостиращата 
инсталация за 46 млн. лв. Те участват в търга за завода с малко известната българска компания 
“Микс констръкшън” на Пламен Христов и Стамен Иванов.  

Експресно строителство  

Бъдещият строител ще трябва да построи завода за 21 месеца. От тях 6 месеца са за проектиране, 
а останалите за строителство. Отделно трябва да има една година за съобщаване на дефекти след 
пуска на съоръжението, обясни Мария Бояджийска. Крайният срок за построяването на завода е 
края на 2014 г. 

Заводът ще бъде издигнат до депото, което беше тържествено открито на 13 ноември в 
присъствието на новия шеф на генерална дирекция “Регионално развитие” в Европейската 
комисия - германецът Валтер Дефа. Екоразходката беше решаваща за получаване на заветното 
“да” и за завода за боклука. 

Новото депо и заводът се простират на площ от 232 дка край село Яна в местността Садината. 
Общият обем на депото е 3 млн. куб. м. Разчетено е да събират преработените отпадъци на София 
през следващите 20 години. Депото беше построено за година и два месеца от българо-
италианския консорциум “Геотехмин-Униеко” за 20 млн. лв. 

На площадката в момента стои празното място за бъдещия завод. Неговият капацитет ще бъде за 
преработка на 410 хил. тона отпадъци годишно. В момента София произвежда около 250–300 хил. 
тона боклук. Плановете са от тях около 40 хил. тона да се преработват в изграждащата се 
компостираща инсталация, а останалите ще минават за преработка през завода. Той ще 
произвежда т.нар. RDF – гориво, което ще се използва от циментовите заводи и столичната 
“Топлофикация”. Отпадъкът, който не може да бъде оползотворен – около 130-150 хил. тона ще се 
депонира на новото сметище. 

 


