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17/05 След огромен скандал в СОС - София ще строи инсталация 

за горене на отпадъци 

София ще строи инсталация за горене на отпадъци, която ще се построи в имота на ТЕЦ "София", 

зад Централна жп гара. Това стана ясно след бурно заседание на Столичния общински съвет (СОС), 

продължило над 3 часа и половина. "За" бяха 36 души, "против" - 16, "въздържал се" - 6. 

Преди започването на заседанието, общинските съветници от Реформаторския блок Марта 

Георгиева и от БСП Калоян Паргов поискаха точката за доклада на Фандъкова за инсталацията за 

горене на отпадъци (RDF, refuse derived fuel) да отпадне от дневния ред. Георгиева поясни, че има 

внасяне на подписка за референдум за строежа на инсталацията с аргументи като този, 

"Топлофикация София" ще трябва да плаща обезщетение, ако няма достатъчно количество 

отпадък за горене, но водещият заседанието Николай Стойнев от ГЕРБ обяви, че тепърва 

подписката трябва да бъде придвижвана за разглеждане в структурите на Столичния общински 

съвет (СОС). Председателят на групата на ГЕРБ в СОС Малина Едрева пък обясни, че строежът на 

инсталацията бил европейски ангажимент и заради това трябвало сега да се гласува. В крайна 

сметка от 46 гласували общински съветници, само 14 поискаха да се отложи решението за строеж 

на инсталацията, докато 30 съветници се изказаха в подкрепа на това решението да се гласува 

днес (17 май), а двама се въздържаха. Същевременно беше подложено на гласуване дали 

предложение от Симеон Славчев, съветник от Политическа група 5 - да не се дава зелена светлина 

на проекта, а да бъде съставена независима работна група, която да му направи оценка след по-

подробно проучване, особено на технологичните решения, да влезе в дневния ред на 

заседанието. Славчев изрично подчерта думата "независима" за работната група и наблегна, че 

експерти от Българския енергиен холдинг (БЕХ) са му предложили варианти, при които RDF 

горивото като висококалорично гориво може да бъде оползотворено без никакви вредни емисии 

и можело дори да се произвежда метанол - като гориво за градския транспорт в София. Друг 

основен аргумент на Славчев, на Иван Велков от "Зелените" и на Светльо Витков, е липсата на 

становище от Софийския административен съд относно безопасността на бъдещото предприятие. 

Славчев беше питан от съветници от ГЕРБ и Реформаторския блок, като изпъкна името на 

Радослав Абрашев, който подкрепи на ниво "комисия" доклада на Фандъкова - да даде примери 

за градове с работеща технология за оползотворяване на RDF, каквато той предлага. Не говоря за 

една технология, а за няколко, които да дискутираме и от които да изберем, защити се Славчев. 

Абрашев пък го попита защо сега той е против инсталацията да се строи в имота на ТЕЦ "София", 

след като преди време вече е гласувал "за". Не съм участвал в избора на площадка, отвърна 

Славчев.  
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17/05 Има ли "зелени" в Дания и как общината реши да гори 

боклука на София 

На фона на липсата на информация и съгласие, за които сигнализират общински съветници и 

граждани, днес Столичният общински съвет ще решава дали общината да вземе кредит от 

Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 67 млн. евро и дали да 

кандидатства за още 91 млн. евро от оперативни програми, за да изгради инсталация за изгаряне 

на отпадък - РДФ гориво, в "ТЕЦ София". 

Срокът ѝ на експлоатация ще е 26 години, като в 19 от тях общината ще изплаща кредита. Срещу 

решението вече се обявиха съветниците от "Политическа група 5", политическото обединение 

"Демократична България", "За Земята" и редица граждани, част от които участваха в общественото 

обсъждане на проекта през февруари. 

От него се разбра, че общината е възложила на фирмата консултант - "Рамбол", да разгледа 

възможността за изграждане само на тази инсталация в "ТЕЦ София", без да предложи и други 

технологии. Жителите на столицата също не са могли да добият информация за проекта и по-

конкретно какви биха били негативите от неговото изграждане. Съмненията са, че горенето ще 

отделя редица замърсители на въздуха като фини прахови частици. Липсва достъп до оценките 

върху околната среда и здравето на живеещите в околните квартали. На сайтовете на различни 

държавни ведомства са достъпни само решенията за тези оценки. 

Според общината информация за проекта може да бъде намерена на нейния сайт, както и в тези 

на Регионалната здравна инспекция – София, районните общини "Сердика" и "Искър". "Цялата 

информация е налична във вселената", каза иронично общинският съветник Трайчо Трайков по 

време на обсъждането в сряда в комисията по икономика и собственост. По думите му 

заинтересованите граждани на столицата не са успели да получат информация за проекта, дори 

по Закона за достъп до информацията (ЗДОИ), като самият той "постепенно" добивал представа за 

проекта и по тази причина все още не е решил дали да го подкрепи. 

Неколкократно зам.-кметът по екология Йоана Христова, както и съветници от ГЕРБ казваха, че 

вече е късно за промяна на технологията. Така днес съветниците са поставени в ситуация, в която 

трябва да одобрят вече взето решение и то, както се разбра от обсъжданията, преди 11 години. 

Пари в огъня 

Според изчисленията инсталацията ще струва около 157 млн. евро. От тях 17.5 млн. евро ще са за 

сгради с помещения, 10.4 млн. евро за "обекти на гражданско строителство", 118,2 млн. евро за 

съоръжения, 3 млн. евро са за непредвидени разходи и 8.438 млн. евро за "подготовка и 

управление", се разбира от отговори на общината до граждани, с които "Дневник" разполага. 

Редакцията попита екипа зам.-кмета по екология Йоана Христова какво включват разходите за 

"обекти на гражданско строителство" и "подготовка и управление", но така и не получи отговори. 

https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/07/20/3010564_na_fona_na_opaseniia_za_okolnata_sreda_sofiia_shte/
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2017/07/20/3010564_na_fona_na_opaseniia_za_okolnata_sreda_sofiia_shte/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/15/3178798_obshtinski_suvetnici_iskat_otmiana_na_planovete_za/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/08/3175406_demokratichna_bulgariia_nastoiava_za_referendum_dali/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/02/28/3137921_za_po-nezavisima_toplofikciia_v_tec_sofiia_shte_se/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/02/28/3137921_za_po-nezavisima_toplofikciia_v_tec_sofiia_shte_se/


3 
 

Разходите за персонал, офис и администрация на година ще бъдат 3.5 млн. евро. Толкова ще 

бъдат и парите за консумативи, но те са променливи, се вижда още от отговорите на общината до 

гражданите. 

Отделяната дънна пепел ще бъде транспортирана до депото за строителни отпадъци във 

"Враждебна", където входната такса за година е 74 хил. евро. Приетият вариант за летливата 

пепел е да се транспортира до Германия, което ще струва 3.075 млн. евро на година. В момента 

всичкият РДФ отпадък се изпраща до 3 циментови завода в България за малко над 5 млн. евро на 

година. 

Според отговорите изгарянето в циментовите заводи е било само временно решение, още при 

изграждането на завода за механично третиране на отпадъците и инсталацията в "ТЕЦ София" има 

за цел да постигне "високоефективно комбинирано производство на енергийна и топлинна 

енергия". Според данните тя ще произвежда елетроенергия за едва 30 хил. домакинства и 

топлоенергия за други до 35 хил. домакинства. 

Предвидени са и пари за мониторинг. От тях 6.9 млн евро ще са за контрол на отделяните емисии 

и 2 млн. евро за друг "периодичен контрол". 

Пак в отговорите се казва, че ако днес тази инсталация е била изградена, цената на топлинната 

енергия щяла да бъде с 6% по-ниска. Това е и един от основните аргументи на общината да 

изгради инсталацията - подобряването на финансовото състояние на "Топлофикация София", 

защото тя ще си спестява годишно по 12.5 млн. евро от разходи за газ. Общинското дружество има 

и разсрочени задължения за 500 млн. лева. 

Решено преди 11 години 

Един от основните мотиви на съветниците от "Политическа група 5", в която влизат представители 

на "Глас народен", "Зелените" и "Движение 21", да искат общината да потърси друга технология е 

липсата на съгласие сред гражданите, както и информация сред съветниците. 

По време на обсъждането в общинските комисии съветниците от групата Иван Велков и Симеон 

Славчев посочиха, че негативното отношение на жителите на столицата към проекта си е 

проличало на общественото обсъждане на проекта през февруари. "Ние с вас сме били на 

различни обсъждания явно", отговори им Лорита Радева (ГЕРБ) - председател на комисията по 

екология. 

На обсъждането не само се видя, че софиянци не одобряват проекта, но и са доста недоволни от 

липсата на информация за него, каквато не са могли да получат дори сред изрични запитвания. 

Това е видно и от протокола от обсъждането, който е част от предложението, което ще се гласува 

днес. 

На обсъждането се разбра и че при проектирането на завода за механично третиране на боклука 

край село Яна, известен като "завода за боклук", през 2007 г. е планирано РДФ горивото да се 

изгаря в инсинератор, който да бъде построен. 
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Последно е било определено мястото му, като другата разглеждана алтернатива била 

инсинераторът да бъде изграден до "завода за боклук". От общината обаче отхвърлили тази 

възможност, защото проектът щял да се оскъпи с няколко десетки милиона. Причината е, че ще 

трябва да бъде изграден и топлопровод до "ТЕЦ София", където боклукът да се изгаря. С това на 

практика от общината признават отказа си да обмислят други решения. 

По време на едно от обсъжданията в комисии общинският съветник Стефан Марков (ДБГ) попита 

представителите на компанията "Рамбол", които са консултирани Столичната община при избора 

на технологията за изгаряне на РДФ отпадък: "Има ли "зелени" в Дания и как са били одобрени 

подобни проекти там". Марков е един от подкрепящите проекта, но така и не получи отговор. 

В Дания има няколко "зелени" партии, както и инсталации за изгаряне на отпадък - инсинератори, 

но скандинавската държава е започнала да ги изгражда още през ХХ век, когато е нямало по-

добри алтернативи. Днес там се търсят други възможности за оползотворяване на боклука - 

основно по-ефективно рециклиране. РДФ горивото от отпадъка на София обаче ще трябва да се 

изгаря. Причината е, че той съдържа само отпадъци, които не подлежат на този процес - резултат 

от проектирането на завода за боклук преди 11 години. 

Веселин Николов, Дневник 

 

23/05 МС определи кои са токсичните отпадъци 

Промени в Закона за управление на отпадъците бяха одобрени по време на заседание на 

Министерския съвет, съобщиха от МС. 

С тях се въвеждат европейски хармонизирани критерии за опасното свойство HP 14 "Токсични 

за околната среда", съгласно европейски регламент от 2017 г. 

С промените се регламентират свойствата, определящи отпадъците като опасни. Това ще 

позволи да се избегне прилагането на различни критерии за определянето на опасното свойство 

"Токсични за околната среда" в нашата страна и в другите държави членки и ще отпадне 

необходимостта за повторното му определяне при трансграничен превоз на отпадъците. 

Избягва се и рискът за околната среда, защото се отнема възможността даден отпадък, 

определян като токсичен по хармонизираните критерии, да бъде посочен като нетоксичен в 

нашата страна. 

С настоящите промени в Закона за управление на отпадъците се въвеждат и разпоредби, свързани 

със законодателните предложения на ЕК в пакета "Кръгова икономика". Според информацията на 

МС се поставят основите на система за събиране на отпадъци от текстил, с което ще се осигури 

поетапно увеличение на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

http://www.dnevnik.bg/author/534
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По време на същото заседание бе решено, че продажбата на катализатори ще става само с 

документ за произход. 

При промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства се поставя краен 

срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75 V, които се използват само за 

задвижване в превозни средства от категории M1 и N1 (мотопеди и товарни автомобили до 3,5 т - 

б.р). 

Според промените в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г., 

не може да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им. Оловото, живакът, 

кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, като се прави изключение само за 

случаи, когато тези метали не може да бъдат заменени. 

С постановлението се ограничават умишленото премахване и кражбите на катализатори, 

предавани като отпадък заради съдържащите се в тях ценни метали. Въвежда се изискване 

предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от автомобил, да става само с 

декларация за произход, попълнена от собствениците. 

Одобрени са и промени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци, които са в изпълнение на целта за намаляване на количеството 

депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г. 

news.bg  

 

28/05 Протест пред Столична община - заради новия завод за 

горене на отпадъци 

Днес, от 18:30 часа, пред сградата на Столична община ще се проведе протест срещу решението 

на Столичния общински съвет (СОС) да бъде взет заем от 67 млн. евро за изграждането при ТЕЦ 

София на инсталация за горене на отпадъци. Организаторите на протеста от "За Земята" и 

Политическа група 5 (бел. ред. - една от групите в СОС, в която личат имената на Симеон Славчев, 

Иван Велков и Светльо Витков) твърдят, че това ще е още един източник на фини прахови частици, 

тежки метали, парникови газове, диоксини във въздуха. И изброяват какво друго ще се случи: 

 

1. Инсталацията ще изгаря 180 000 тона годишно боклук - вместо да се инвестира в разделно 

събиране, рециклиране и компостиране. 2. Ще се отделя 36 000 тона пепел годишно, която ще се 

депонира във Враждебна. 3. +8 000 тона токсична пепел, която ще се кара към депото за опасни 

отпадъци в Севлиево и към Германия. 

© Actualno.com 
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28/05 Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, 

убеждават Г5  

София не трябва да гори боклук. Това е категоричното становище на общинските съветници в 

Столичния общински съвет от "Група 5". 

Според тях намерението на Столична община и столичната Топлофикация да изгарят отпадъци в 

ТЕЦ-София е рецепта за опасно и скъпо разхищение на енергия, суровини и обществени 

средства. 

Общината не отчита положителните развития в еврозаконодателството за управление на 

отпадъците, нито пък най-добрите практики на страни като Италия, Словения, Белгия. 

При силно замърсения въздух на София още един източник на фини прахови частици (ФПЧ), 

азотни оксиди, тежки метали и други вредни вещества е съвсем ненужен. 

Дори и най-модерните филтри пропускат замърсяване. 

Припомняме обаче, че столичната кметица Йорданка Фандъкова е на друго мнение. Според нея 

се изнасят неверни данни по отношение на инсталацията за горене на битови отпадъци в София. 

По думите на кметицата инсталацията за горене на отпадъци е подкрепена от Европейската 

комисия. Това обаче станало чак през 2012 година. Проектът се разработвал няколко години, 

като по него работила една от най-големите компании в тази сфера. 

Фандъкова заяви и че във Виена има 4 подобни инсталации. Едната от тези инсталации била 

в центъра на града и даже била туристическа атракция. 

Според общинарите твърденията на Столична община, че ако горим, няма да депонираме 

отпадъци, са неверни, защото при изгарянето остават около 25% пепел и шлака, които трябва да 

бъдат депонирани.  

Част от тази пепел е токсична и трябва да се депонира в отдалечени специални депа за опасни 

отпадък в Германия, което значително повишава разходите и риска от транспортни инциденти. 

Като пример Ивайло Хлебаров от "За земята" посочи местната управа в Тоскана, която е 

отхвърлила идеята за подобна инсталация. Хлебаров се обяви за разделно събиране на отпадъци 

и компостиране. Разделното събиране трябва да води до поне 50% рециклиране, смята Хлебаров. 

Столична община отказва рециклирането и разделното събиране на отпадъци. ЕС предлага нови 

цели при управлението на отпадъци -задължително разделно събиране, 65% рециклиране до 

2030. Ако се направи инсталация, няма да може да се постигне тази цел. Оперативните разходи по 

инсталацията са предимно за смяна на филтри, резервни части и те не са включени във 

финансирането на проекта, по думите на Хлебаров. 

Общинският съветник Симеон Славчев обясни, че на Столична община са представени възможни 

алтернативи. Чуваемост обаче няма. Един от основните проблеми е липсата на информация, 
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коментира той. "Не бяхме чути. Тази кауза е кауза на всеки един от нас, няма да спрем до тук", 

закани се общинарят. 

Светослав Витков пък посочи, че партийните интереси са под гражданските интереси. По думите 

му общинските съветници са били поставени в ситуация на едно бързо гласуване. Витков заяви, 

че не е убеден в правилността на избора, който е направил Столичният общински съвет. Той 

настоява общинарите да внесат в СОС искане за провеждане на местен референдум как да се 

управляват отпадъците на София. 

Припомняме, от Демократична Бъглария също поискаха в София да се проведе местен 

референдум относно изграждането на инсталацията за горене на отпадъци. 

Не се ли смесва състоянието на боклука и състоянието на Топлофикация, попита и Венци Мицов. 

Той подчерта и че по важни въпроси гражданите нямат достъп до информация, както и това, че 

самите те са загубили доверие в СОС. Гражданите се чувствали прецакани, по мнението му. 

Съветниците са притеснени, че не се търсят най-добрите решения за града. Чрез изгарянето ще се 

унищожат десетки хиляди тонове ценни суровини, които биха могли да се рециклират и да бъдат 

използвани за производство на биогаз и да носят приходи, вместо разходи. Ако проектът не бъде 

променен, реализирането му не само ще противоречи на европейските политики, но и ще 

представлява разхищение на публични средства. 

Припомняме, че тази вечер от 18.30 часа се организира протест пред Столичния общински съвет 

именно срещу изграждането на инсталацията за горене на боклук.  

news.bg Автор: Диляна Панайотова  

 

28-29/05 Граждани протестираха срещу завод за горене на 

боклук 

Пред сградата на Столична община вчера вечер се проведе протест срещу решението на СОС за 

изграждането на инсениратор за горене на отпадъци. 

Организаторите на протеста от "За Земята" и Политическа група 5.  

Шествието стигна до сградата на българското представителство на ЕК.  

Събитието бе организирано чрез социалните мрежи под надслов "Не искаме инсталация за 

горене на отпадъци!".  

Столична община и Топлофикация-София искат да построят още един "комин" в София, който 

ще ни струва здравето и още 260 милиона лева (+ още много милиони за поддръжка), пишат 

организаторите.  

https://news.bg/author/dilyana-panayotova
https://www.facebook.com/events/1658423147545720/
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И държат столичани в пълно информационно затъмнение за проекта! 

На 17 май 2018 членовете на Общинския съвет приеха предложението на кмета на Столична 

община за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 130 000 000 лв за проект за 

изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъците. 

Те предупреждават, че това е още един източник на фини прахови частици, тежки метали, 

парникови газове, диоксини във въздуха! 

Ако не се спре сега, инсталацията ще изгаря 180 000 тона годишно боклук - вместо да се инвестира 

в разделно събиране, рециклиране и компостиране. 

Ще се отделя 36 000 тона пепел годишно, която ще се депонира във Враждебна. 

Това е 8 000 тона токсична пепел, която ще се кара към депото за опасни отпадъци в Севлиево и 

към Германия.  

30-годишен договор - период, в който ще трябва да пълним пещта непрекъснато (ако няма 

достатъчно отпадъци, ще се горят утайки от пречиствателната станция на София!, или ще внасяме 

боклук от други държави.), пишат още те.  

news.bg   

 

29/05 Енергия за смет: Как го правят в Швеция 

Когато говорим за рециклиране на отпадъци и производството на енергия, Швеция е пример за 

това как трябва да се прави. Статистиката показва, че 99 процента от отпадъците от домакинството 

се преработват, което поставя страната в период на "революция в рециклирането". През 1975 

година този процент е бил 38.  

Днес нещата изглеждат така. Заводите за рециклиране се намират на не повече от 300 метра от 

жилищните райони на градовете. В Линдшопинг например заводът е точно срещу централната 

гара и не много далеч от центъра на града. Повечето шведи разделят отпадъците в специални 

контейнери. 

Близо половината от битовите отпадъци в Швеция се изгарят, което позволява произвеждането на 

енергия. Амбицията на властите е този процент да бъде намален, тъй като повторното използване 

на отпадъците означава влагане на по-малко енергия за повторното производство на продукт, 

отколкото изгарянето им.  

Домакинствата в Швеция отделят изцяло боклука - хартия, пластмаса, стъкло, електроуреди, 

батерии. Много общини стимулират изхвърлянето на биоотпадъците също да става разделно.  

https://news.bg/author/news-bg
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Така например от старите вестници се произвежда отново хартия, стъклените бутилки се 

използват повторно или се използват за производството на стъкло и т.н. От изхврлената храна се 

произвеждат торове или биогаз, а често автомобилите за извозване на боклука се задвижват от 

енергия, произведена именно от биотопадъци - електричество или биогориво. 

Има специални камиони, които събират стари електроуреди или други опасни отпадъци, като 

химикали. По-големи уреди като телевизори или стари мебели се извозват в рециклиращи 

центрове, разположени в покрайнините на някои от по-големите градове. 

В Швеция въпросът с изгарянето на боклука не е дискусионен. През 2014 година например са 

внесени 2.7 млн. тона боклук от други държави за производството на енергия чрез изгаряне. След 

изгарянето остават 15 процента пепел, от които се отделя и рециклира металът, а останалите 

материали като порцелан и фаянс се използват за производството на чакъл, който пък се използва 

при строителството на пътища. От всичко това остава едва 1 процент, който се извозва и съхранява 

в сметища.  

Технологията на изгаряне позволява в атмосферата да се отделят 99.9 процента нетоксичен 

въглероден диоксид и вода. Утайката, която се събира във филтрите, през които преминат 

изгорелите газове, се използва за материал за запълване на стари мини.  

Въпреки това намеренията на правителството са изгарянето на боклука да бъде намалявано за 

сметка на разделянето на отпадъка и повторната му употреба.  

Прекрасен пример за ефикасността на усилията е заводът Tekniska verken в Линдшопинг, в който 

са съсредоточени голяма част от водещите компании в Швеция. Заводът за преработване на 

боклук осигурява на града голяма част от електрозахранването, отоплението и производството на 

биогаз. Заводът е изцяло общинска собственост, като амбицията е, в сътрудничество с жителите 

на града, Линдшопинг да стане най-енергийно ефективното място в света.  

Цялата отпадна вода в града се извозва в завода. Там тя се преработва, като изходният продукт е 

биогаз. Остатъчната вода е пречистена и се изхвърля в природата. Произведеното биогориво се 

използва като автомобилно гориво. Общинската компания за обществен транспорт си постави за 

цел през 2016 година да използва 100 процента от произведеното гориво. Друг продукт от 

биотдапъците е тор, който се използва в земеделието. Част от т. нар. "хранителна утайка" се 

продава. 

Tekniska verken в момента изграждат първата мащабна пречиствателна станция за остатъци от 

лекарства в отпадъчните води. Амбицията е предоставянето на висококачествена питейна вода на 

жителите в шведския град. 

novinite.bg   
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29/05 Събират опасни отпадъци от домакинствата за 

последващо третиране в Русе 

В периода 30.05.2018 г. - 31.05.2018 г. от 10:00 до 16:00 часа в Русе на ул. „Шипка“ № 33 ще се 

проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране. 

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените в таблицата видове 

опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт. 

За отпадъци се приемат замърсени опаковки и опаковки, съдържащи опасни вещества; лекарства 

с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезифектанти, 

белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви; перилни и 

почистващи смеси, съдържащи опасни вещества; лакове, бои.  

За допълнителна информация по настоящата кампания: тел. 082/506 793 – отдел „Екология“. 

От Topnovini.bg  

 

30/05 84% от отпадъците на София се рециклират и 

оползотворяват 

През 2017 г.  в София чрез организираните системи от общината са събрани и обработени 480 563 

т отпадъци, като 84% от тях се рециклират и оползотворяват.  Това каза кметът на София Йорданка 

Фандъкова. 

Тя обясни, че София има сериозна организация по събиране на различни видове отпадъци, 

като например излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. От началото на 

седмицата за два дни, 28 и 29 май, на организирания мобилен пункт са събрани 300 кг отпадъци 

от излязло от употреба електрическо оборудване. Излезлите от употреба уреди се предават за 

рециклиране. 

Столичната община има създадена организация за събиране на старите уреди. Извършва се 

безплатно за гражданите по предварителна заявка. Всичко, което трябва да направим, е да се 

обадим по телефона или да се възползваме от организирания мобилен пункт на ул. “Московска“. 

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси. 

От 2015 г. в София работят всички инсталации на интегрираната система за преработка на 

зелените, биологичните и битовите отпадъци на града. Благодарение на тях в момента София 

депонира едва 16% от отпадъците, които градът произвежда всекидневно. Само преди десетина 

години 100% от битовите отпадъци на София се депонираха, което е най-опасният и за хората, и за 

природата начин за изхвърляне на отпадъци. 

http://topnovini.bg/avtori/topnovinibg-2
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Столичната община има сключени договори за организиране на разделно събиране на следните 

специфични потоци отпадъци: отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло; отпадъци 

от електрическо и електронно оборудване; „опасни“ отпадъци от домакинствата; излезли от 

употреба автомобили; отпадъци от масла и петролни продукти; излезли от употреба батерии и 

акумулатори. Разделно се събират едрогабаритни отпадъци и отпадъци от домашни ремоти, както 

и зелени (растителни) отпадъци и хранителни отпадъци. 

През 2017 г. в инсталациите за преработване на отпадъци на София са произведени 2 109 MWh 

енергия и 8 876 т компост. През 2017 г. са рециклирани отпадъци 2 677 т стъкло, близо 5 000 т 

излязло от употреба електрическо оборудване, 3 748 т излезли от употреба гуми, 362 т излезли от 

употреба моторни превозни средства. 

Банкеръ Daily 

 

31/05 Павлова и Таяни подписаха нови законови регулации за 

България 

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС, и Антонио Таяни, 

председател на Европейския парламент, подписаха 15 законодателни акта. Подписването се 

състоя в Страсбург вчера, 30 май, съобщиха от Дирекция "Комуникация и пресцентър" на 

Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Цел на въвеждането на 

новите правила и на промяната в регламентите е хармонизиране на правилата и нормите във 

всички страни от ЕС от една страна и въвеждането на допълнителни регулации. Те ще доведат до 

намаляване на бюрокрацията, по-висока безопасност и опазване на околната среда. 

Един от документите е предложение за изменение на директива относно енергийните 

характеристики на сградите. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в 

официалния вестник на ЕС. Срокът за транспонирането на това законодателство е 20 месеца. 

Друго предложение на Европейския парламент и на Съвета са допълнителни мерки срещу 

изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Основните промени включват: разширяване 

на достъпа до информация относно действителните собственици; повишаване на прозрачността 

във връзка със собствеността на дружествата и доверителната собственост; справяне с рисковете, 

свързани с предплатени карти и виртуални валути; сътрудничество между звената за финансово 

разузнаване; подобряване на контрола върху трансакции с участието на високорискови трети 

държави. Нова правна рамка се приема и срещи срещу нелоялната конкуренция. С регламента се 

изменя съществуващите правила, които вече позволяват налагането на по-високи мита върху 

дъмпингов или субсидиран внос с цел да се осигури по-добра защита на производителите от ЕС.  

Допълнителни правила уеднаквяват стандартите в ЕС за биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти. Те имат за цел да насърчат развитието на този вид 

производство в ЕС, да гарантират лоялна конкуренция за земеделските стопани и оператори, да 

предотвратят измамите и нелоялните практики и да подобрят доверието на потребителите. По 
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отношение на биопродукцията от 1 януари 2021 г. освен опростяване на правилата за 

производство и за сертифицирането за малките земеделски стопани, се засилва контрола по 

цялата верига на доставки и се разширява обхвата на продукти, които ще бъдат засегнати от 

новите правила за органично производство (напр. сол, корк, пчелен восък, мате, лозови листа, 

сърцевини от палмово дърво) и допълнителни правила за производство (напр. за отглеждането на 

елени, зайци и домашни птици). От 1 септември 2020 г. ще се прилага и подписания вчера 

регламент за реформа на системата за одобряване на типа и надзор на пазара на моторни 

превозни средства и техните ремаркета в ЕС. Променят се и няколко директиви, касаещи 

депонирането на отпадъци. "Пакетът за отпадъците" е свързан с приоритета на Европа да върви 

към кръгова икономика и затварянето на жизнения цикъл на продукта - от производството и 

потреблението до управлението на отпадъците. Държавите членки ще трябва да се стремят към 

повторното използване на битови отпадъци и тяхното рециклиране: до 2025 г. - 55 процента; до 

2030 - 60 процента; до 2035 - 65 процента. До 1 януари 2025 г. се въвежда разделно събиране на 

текстилни изделия и опасни отпадъци от домакинствата. Определят се и конкретни цели за 

рециклиране на опаковки. До 31 декември 2023 г. трябва да бъде осигурено разделно събиране 

или рециклиране на биологични отпадъци от източника на такива (напр. домашно компостиране). 

Новите правила допълват вече съществуващото законодателство за разделно събиране за хартия 

и картон, стъкло, метали и пластмаса. 

Подписва се и регламент, с който се въвежда рамка за включването на емисиите и поглъщанията 

на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство 

(ЗПЗГС, LULUCF) в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Този законодателен акт 

ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в периода 2021-2030 г. чрез по-

добра защита и управление на земите и горите в Съюза. Това ще даде възможност на ЕС да 

постигне поетата по Парижкото споразумение цел за намаляване на емисиите с поне 40 процента 

до 2030 г. С още три решения на Европейския парламент и на Съвета чрез Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията се предоставя техническа помощ на фонда и допълнителна 

подкрепа на съкратени работници. Средства от фонд "Солидарност" на ЕС пък се предоставят в 

помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия за отстраняване на щетите от бедствия, които 

се случиха в тези страни през 2017 г. 
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