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Източник: Tribunite.bg 

 
Заглавие: Борисов в Благоевград: Без депото за отпадъци пет общини щяха да 

фалират 

 

Линк: https://tribune.bg/bg/obshtestvo/borisov-v-blagoevgrad-bez-depoto-za-otpadatsi-

pet-obshtini-shtyaha-da-falirat/ 

 

 
 

Текст: Регионалната система за управление на отпадъците обслужва общините 

Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево  

 

Министър-председателят Бойко Борисов инспектира проекта за изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците, обслужваща общините 

Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Проектът  за близо 24 млн. лв. е 

реализиран с финансиране от републиканския бюджет – основно от Предприятието 

за управление на дейности по опазване на околна среда, както и с допълнителни 

средства от Министерството на финансите. Предстои още изграждане на 

компостираща система на стойност 12 млн. лева, осигурени по ОПОС, както и на 

инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци.  На финала това ще бъде едно 

от най-модерните депа в България. 

 

„Уникален строеж, вече има депо за 100 години“, изтъкна премиерът Борисов. Ако не 

бяхме направили това, тези пет общини щяха да фалират заради глобите, добави 

министър-председателят, визирайки правото на Европейския съюз за депониране на 

отпадъци. 

 

Регионалната система за управление на отпадъците, която е изградена в Благоевград, 

е 53-ата, която се въвежда в експлоатация. Тя е част от ангажимента на страната ни за 

изпълнение на европейската директива относно депонирането на отпадъци. Новите 

депа трябва да отговарят на строгите технически и експлоатационни изисквания за 

предотвратяване отрицателното въздействие върху околната среда и по-специално 

замърсяването на повърхностните, на подземните води, почвата, въздуха, включително 

парниковия ефект, както и всеки произтичащ от това риск за здравето на човека, през 

целия жизнен цикъл на депото 

 

Източник: Traffcnews 

 
Заглавие: 5 фирми глобени за изхвърлени отпадъци в язовир Пчелина преди рибата да 

измре 

 

https://tribune.bg/bg/obshtestvo/borisov-v-blagoevgrad-bez-depoto-za-otpadatsi-pet-obshtini-shtyaha-da-falirat/
https://tribune.bg/bg/obshtestvo/borisov-v-blagoevgrad-bez-depoto-za-otpadatsi-pet-obshtini-shtyaha-da-falirat/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

Рибари и институции на нож за причините, довели до масовия мор във водоема 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/5-firmi-globeni-izhvarleni-otpadatsi-iazovir-

pchelina-predi-154866/ 
 

 
 

Текст: Пет фирми са били глобени за изхвърляне на голямо количесто отпадъчни води 

в река Струма от началото на годината. Това стана ясно от думите на главния експерт 

на РИОСВ – Перник Людмила Халачева по повод скандала с измрялата риба в язовир 

Пчелина, събрал на една маса всички институции и неправителствени организации, 

които имат отношение към случая.  

 

На срещата присъстваха Галин Николов - изпълнителен директор на Изпълнителната 

агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Ралица Кукова, шеф на Дирекция 

„Контрол“ в Басейнова дирекция – Западнобеломорски район, Ванина Мицева, 

главен експерт в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”-Благоевград, 

Людмила Халачева, експерт към РИОСВ Перник, Марио Антонов, организатор на 

Централната рибно-опазваща организация (ЦРОО), Димитър Куманов, основател на 

риболовен клуб „Сдружение Балканка“ и д-р Тихомир Стефанов, хидробиолог 

(ихтиолог) в Националния природонаучен музей към БАН, както и граждани и 

природолюбители. 

 

Халачева призна още, че част от предприятията в района на язовира имат 

разрешителни да изхвърлят отпадъци в реката, но става въпрос за определени 

количества, които не биха могли да доведат до случилата се екокатастрофа. 

 

„Вярно е, че 12 предприятия имат разрешение. От началото на годината са извършени 

проверки на всяко едно от тях, за да се види дали не превишават количествата, които 

са допустими. Пет от тях са глобени, не мога да ви кажа с каква сума точно, но реално 

това са мерки, които са предприети срещу тях и които можем да вземем.”, обясни 

Халачева. 

 

Въпреки това от басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, която отговаря за 

Пчелина, продължават да твърдят, че замърсяване на язовира няма и тоновете риба са 

измрели заради природни условия и процеси, които те няма как да контролират.  

 

Според Тихомир Стефанов от БАН категорично морът по рибата, цветовете на 

язовира, мазните петна във водата и сапунените балони не може да са последица от 

природни процеси.  

 

„Ясно е, че замърсяване има и е необходимо да има и някакво пречистване. 

Очевидно е, че това не се дължи на високата температура на водата. А ако наистина 

има толкова сериозен цъфтеж на водораслите, то той не е причината, той е в 

следствие от замърсяването на водата. За да измре рибата по този начин значи има 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/5-firmi-globeni-izhvarleni-otpadatsi-iazovir-pchelina-predi-154866/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/5-firmi-globeni-izhvarleni-otpadatsi-iazovir-pchelina-predi-154866/
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наистина сериозно отравяне на водата. Нито цветовете на реката са нормални, нито 

последвалия резултат”, заяви още Тихомир Стефанов. 

 

Основателят на риболовен клуб „ Сдружение Балканка”  Димитър Куманов пък обясни, 

че много от предприятията нямат проблем да заплащат глоби за замърсяване по един 

или два пъти на година, защото сумите са незначителни. Именно заради това според 

него е необходимо да има промяна в мерките, които се взимат от страна на 

институциите. 

 

От отговорните институции отказаха да се ангажират със срок, в който да бъде 

почистена измрялата риба и да бъдат направени всички проверки, тъй като това 

изисквало неопределено време. За момента обаче не е установено дали някое 

предприятие ще бъде глобено и дали всъщност проверките ще стигнат до такава 

санкция. 

 

Присъствалите на срещата представители на Централната рибно-опазваща 

организация (ЦРОО), които на доброволен принцип почистват и зарибяват язовир 

Пчелина, се възмутиха, че екоминистърът Нено Димов е подкрепил тезата на 

басейнова  дирекция и РИОСВ, че пуснатите от тях 1 502 килограма бял амур и сом са 

били твърде много и това е довело до измирането на рибата. 

 

Тази хипотеза беще отхвърлена категорично от директора на ИАРА Галин Николов. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Референдум за отпадъците и добива на мрамор искат в Синитово 

 

Линк: https://pazardjik.marica.bg/referendum-za-otpadycite-i-dobiva-na-mramor-iskat-v-

sinitovo-Article-233658.html 
 

 
 

Текст: Жителите на Синитово искат с референдум да се вземе решение дали да 

бъдат разкрити в землището на селото кариера за добив на мрамор и площадка за 

третиране на неопасни производствени отпадъци. Такова искане е внесено от 

инициативен комитет в Общинския съвет и предстои да бъде гласувано на утрешната 

сесия, която започва от 14,00 часа. 

 

Формулирани са три въпроса за общественото допитване:  

 

      1. Съгласни ли сте инвестиционния проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА 

ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ” да бъде реализиран в 

землището на с. Синитово? 

 

https://pazardjik.marica.bg/referendum-za-otpadycite-i-dobiva-na-mramor-iskat-v-sinitovo-Article-233658.html
https://pazardjik.marica.bg/referendum-za-otpadycite-i-dobiva-na-mramor-iskat-v-sinitovo-Article-233658.html
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      2. Съгласни ли сте инвестиционния проект: „ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 

НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ” да бъде реализиран в землището на с. 

Синитово? 

 

     3. Съгласни ли сте инвестиционния проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

МРАМОРИ” да бъде реализиран в землището на с. Синитово? 

 

Предложението е внесено в градския парламент от кмета Тодор Попов. 

 

Местен референдум се произвежда за пряко решаване на въпроси от местно 

значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно 

самоуправление, какъвто  е Общинския съвет, припомня Попов в мотивите си. 

 

Считам, че с поставените въпроси се дава възможност на населението на с. Синитово 

да вземе решение, засягащо неговите интереси за осигуряване на екологична околна 

среда. 

 

Формулираните въпроси не попадат в кръга на изброените в чл. 26, ал. 2 от Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

 

Референдумът е една от проявните форми на пряката демокрация. Чрез местния 

референдум се решават въпроси от местно значение, които законът е предоставил в 

компетентност на Общинския съвет, като орган на местно самоуправление. Чрез 

референдума се дава възможност на гражданите да решат въпроси от местно 

значение, които са от компетентността на Общинския съвет. В случая изграждането на 

площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци в землището на с. 

Синитово, както и изграждане на кариера за добив на мрамори засягат пряко 

интересите на населението за осигуряване на здравословна околна среда; ще се 

засегне сериозно поминъка на местните жители на село Синитово, което село е с 

традиционно зеленчуко- и животновъдно производство; още повече, че тези 

инвестиционни намерения ще се реализират в непосредствена близост до 

земеделски земи. Развитието на тези два вида производства в близост до населеното 

място, ще наруши здравословната околна среда, което ще е мотив особено за по-

младото население да потърси такава в друго населено място. А това от своя страна 

би довело до обезлюдяване на с. Синитово.  

 

Ако предложението му за референдум бъде одобрено, той ще се проведе заедно с 

местните избори на 27 октомври. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Полицията в Тетевен конфискува 3600 кг метални отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2076300 
 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2076300
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Текст: Служители на РУ Тетевен са иззели 3600 кг метални отпадъци от частен имот в 

тетевенското село Малка желязна, съобщиха от областната дирекция на МВР - Ловеч. 

Те са били установени при съвместна проверка с РС ПБЗН-Тетевен, Държавно горско 

стопанство -Тетевен и РИОСВ Плевен. Констатирано е било и обгаряне на кабелен 

отпадък.  

Работата по случая продължава. В РУ Тетевен е образувано досъдебно производство. 

 


