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Източник: Сега 

 
Заглавие: Няма вредни емисии от ТЕЦ-а на Ковачки, твърди Ревизоро 

 

Имало само неспазване на процедури, но пък е образувано дело за горене на 

отпадъци без комплексно разрешително 

 

Линк: https://www.segabg.com/node/116655 
 

 
 

Текст: Няма вредни емисии, става въпрос за неспазване на процедури. Предстоят 

още претърсвания и изземвания в администрацията на ТЕЦ "Бобов дол". Това съобщи 

пред журналисти новият министър на околната среда и водите Емил Димитров, след 

като днес направи проверка в централата и се срещна с представители на РИОСВ-

Перник. 

 

"Материалите са подписани, заминават за Кюстендил, ще чакаме разпореждане на 

окръжния прокурор на Кюстендил или на главния прокурор, за да видим какво ще 

правим след това", каза новият министър и допълни, че още в понеделник 

документацията по случая щяла да бъде на бюрото му. 

 

Ревизоро каза още, че няма задържани или разпитани след направената вчера 

проверка по сигнал на ТД "Национална сигурност" и икономическата полиция при ОД 

на МВР в Кюстендил, от екип от прокурори и следователи, във връзка с информация за 

управление на опасни отпадъци не по установения ред и горене на същите без 

комплексно разрешително от РИОСВ-Перник. Той бил отишъл, за да окаже 

съдействие. 
 

"Трябва да се изземат документи, за да се види каква е била цялата процедура. Упрек 

към комина нямаме, предстоят още замервания. Няма вредни емисии, не става 

въпрос за отравяне на хората, става въпрос за неспазване на процедури, поне това 

показват замерванията", каза той. 

 

Димитров съобщи, че е посъветвал ръководството на централата да спре мощността, 

която все още е в процедура на разрешение, докато се уточни какво става. Според 

него централата имала разрешение за експлоатация само за една от три машини и 

не е получила официален документ от екоинспекцията. 

 

По-рано бе съобщено, че прокуратурата е влязла в ТЕЦ “Бобов дол”, който се свързва 

с бизнесмена Христо Ковачки. 

 

"Под ръководството на Районна прокуратура – Дупница се води разследване за 

престъпление против народното здраве и против околната среда в ТЕЦ „Бобов дол“", 

https://www.segabg.com/node/116655
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съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в София. Акцията в 

топлоцентралата е извършена заедно с ДАНС, а поводът е сигнал за управление на 

опасни отпадъци не по установения ред - горенето им се извършвало без комплексно 

разрешително от РИОСВ - Перник. "На свой ред това би могло да води до евентуално 

замърсяване на околната среда и да създава опасност за здравето на хора, 

животински и растителни видове", твърдят разследващите. 

 

Само преди дни прокуратурата съобщи, че се прави проверка и на площадка за 

боклук в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово. Държавното обвинение 

разследва дали фирмата "управлява отпадъци от разнородни материали, с 

неустановен вид и произход, не по установения ред и с това била създадена опасност 

за живота и здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди на 

околната среда", съобщиха тогава  от пресцентъра на прокуратурата. И този обект 

се свързваше, макар и по индиректно с бизнесмена. 

 

По-рано Емил Димитров се изказа колебливо относно мораториум върху вноса на 

отпадъци, каквато идея бе "обнародвана" вчера от премиера Бойко Борисов. В същото 

време наследникът на Нено Димов прехвъли отговорността по казуса към 

регионалните инспекции (РИОСВ). За него ключов е контролът, който осъществяват те.  

 

Димитров е на посещение в Перник и именно там направи изявление, насочено както 

към шефа на местната инспекция, така и към колегите му от страната. "Замислям се 

какво послание да отправя към директора на РИОСВ. Те са самостоятелни при 

взимане на своите решения, законът им позволява те да издават, те да контролират, аз 

съм им само работодател. Сериозно се замислям дали да не издам указания до 

приемането на новата форма на контрол и одобряването й от премиера да се 

въздържат от издаването на разрешения. Не казвам, че ще въведа мораториум, но ще 

има препоръки към РИОСВ-тата", каза Димитров. Обобщено, подтекстът на думите му 

е: 

И да няма мораториум, РИОСВ следва да не издават разрешения за внос, те си носят 

отговорностите. 

 

Изказването на Димитров дойде на фона на повсместна активизация вчера и днес на 

разследващите органи срещу съмнителен внос и третиране на отпадъци. "25 

контейнера с незаконен боклук от Италия са задържани на пристанище "Варна - 

Запад", съобщи варненският районен прокурор Невена Илиева. Товарът е пристигнал 

на порта на  9 октомври 2019 г. от италианския град Салерно. За получател била 

посочена фирма "Блацион" ООД, чийто седалище е в София. Собственици на 

фирмата били македонският гражданин Блаже Игнатов, двама италианци още, а 

като съдружник била вписана и фирма "Юпитер Секюрити". Изпращач на товара 

била италианската фирма "Дентиче Панталеоне", със седалище Авелино. Фирмата 

получател посочила като предмет на дейност събиране и търговия с битови отпадъци. 

Предстои да се установи дали тя има разрешително за извършване на този тип 

дейност. Според разследващите в контейнерите е трябвало да има само пластмаса 

и каучук, но при първоначалния оглед били намерени стъкло, дърво и текстил. Илиева 

посочи, че проверката е била направена след като митническите служители 

установили, че е изтекъл 90-дневния срок, в който товарът е трябвало да бъде внесен, 

обмитен или да се реекспортира. 
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В Пловдив пък ДАНС и местната РИОСВ откриха нерегламентирано помещение, в 

което се мелели отпадъци от пластмаса – закачалки за дрехи и макари. Били спипани 

двама работници. Те нямали документи за самоличност, не разполагали и с данни за 

фирма. И в Луковит се проведе акция - в бивше военно поделение бяха открити тонове 

опасни отпадъци, най-вероятно на фирма за прозивдоство на санитарен фаянс. 
 

0Източник: Дневник 

 
Заглавие: Бизнесът се възмути, че държавата иска забрана вместо контрол на вноса 

на отпадъци 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/01/17/4017707_biznesut_se_vuzmuti_che_durja

vata_iska_zabrana_vmesto/ 

 

 
 

Текст: Предприятията от рециклиращата индустрия поискаха спешна среща с новия 

министър на екологията Емил Димитров, след като управляващите обявиха идеята си 

за въвеждане на едногодишен мораториум върху вноса на отпадъци в страната. 

Писмото им е разпространено от Българската стопанска камара, която застава зад 

исканията им. Според бизнеса вместо тотални забрани първо трябва да се подобри 

контролът. 

 

Предприятията от рециклиращата и преработващата промишленост осъществяват 

внос и износ на отпадъци с различни кодове, които са ценна суровина за българската 

и европейската индустрия, се казва в писмото. 

 

Макар да разбираме обществените притеснения от придобилите гласност случаи на 

нарушения, всяка крайна мярка, включително временна забрана (мораториум) на 

вноса на отпадъци може да остави рециклиращия сектор без необходимите 

суровини, предупреждават те. Бизнесът прогнозира, че това ще причини сериозни 

вреди на преработвателната промишленост с всички неблагоприятни социални 

последици за преработвателите на отпадъци от текстил, пластмаси, хартия, метали за 

металургията и ред други потоци и сектори. 

 

Компаниите настояват да се подобри контролът по спазването на действащата 

нормативна уредба относно вноса и изгарянето на отпадъци, както и на издадените 

разрешения. 

 

"Като национално представителна работодателска организация и представители на 

сектор, инвестирал значителни средства в инфраструктура, машини, съоръжения и 

технологии за преработка на отпадъци и тяхното превръщане в суровини, категорично 

се противопоставяме на лоши практики, които са удар по имиджа на рециклиращата 

индустрия, нанасят вреда на околната среда, човешкото здраве и кръговата 

икономика на България", се казва в писмото. 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/01/17/4017707_biznesut_se_vuzmuti_che_durjavata_iska_zabrana_vmesto/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/01/17/4017707_biznesut_se_vuzmuti_che_durjavata_iska_zabrana_vmesto/
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Едновременно с това в него се напомня, че кръговата икономика е приоритет на 

европейско ниво, а добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на 

енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини 

може да помогне за осигуряване на по-чиста околна среда, пишат рециклиращите 

компании. 

 

Те предупреждават, че общата забрана на внос на отпадъци от други държави-членки 

на Европейския съюз би била и в нарушение на правилата на Единния пазар и 

свободното движение на стоки. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: ТЕЦ „Бобов дол“ отрича наличието на опасни отпадъци 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/tets-bobov-dol-otricha-nalichieto-na-

opasni-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: При нас няма наличие на опасни отпадъци. Това гласи позицията на ТЕЦ „Бобов 

дол“, изпратена до медиите, след като вчера прокурори, следователи и 

представители на РИОСВ-Перник влязоха на проверка в дружеството, свързвано с 

Христо Ковачки.  

 

Органите водят разследване за престъпление срещу народното здраве и срещу 

околната среда. Ситуацията възникна заради съмнения, че се горят опасни отпадъци. 

 

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД има както действащо Комплексно разрешително, така и 

разрешение за изгаряне на отпадъци и включително подписана нотификация за внос 

на отпадъци. Всички тези документи са подписани от МОСВ, РИОСВ – Перник и 

Изпълнителна агенция по околна среда. Предоставили сме ги и на всички 

разследващи органи“, се казва още в позицията. 

 

От дружеството настояват, че са включени в „безумен сценарий“ на институциите и 

нормалната работа на ТЕЦ-а е спряна от няколко дни. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Фирма обжалва 10 бона глоба за 622 т отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/haskovo/firma-objalva-10-bona-globa-za-622-t-

otpadaci 

 

https://www.economic.bg/bg/news/12/tets-bobov-dol-otricha-nalichieto-na-opasni-otpadatsi.html
https://www.economic.bg/bg/news/12/tets-bobov-dol-otricha-nalichieto-na-opasni-otpadatsi.html
https://www.marica.bg/region/haskovo/firma-objalva-10-bona-globa-za-622-t-otpadaci
https://www.marica.bg/region/haskovo/firma-objalva-10-bona-globa-za-622-t-otpadaci
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Текст: „Траш Еко Пак“ обжалва издаденото наказателно постановление за 10 000 лв. 

за  нерегламентираните  отпадъци, които бяха струпани до ТЕЦ „Марица 3“ в 

Димитровград. Това съобщиха от регионалната еконинспекция в отговор на наше 

запитване глобен ли е нарушителят.  

 

Припомняме, че за струпаните 622 т отпадъци, за които имаше съмнение, че са от 

Италия, сигнализираха граждани и кметът на Димитровград през септември. РИОСВ 

реагира светкавично.  Наказателното постановление дойде след като фирмата не 

изчисти в определения срок площадката, която ползва под наем.    

 

Отпадъците бяха предадени на „Сорт Комерс“ ЕООД  за последващо третиране на 

площадка в с. Хаджидимитрово, област Ямбол въз основа на сключен договор между 

двете дружества, обясниха от екоинспекцията. „Сорт Комерс“ ЕООД притежава 

всички необходими документи и разрешителни за дейността, както и сепарираща 

инсталация. Целта е отпадъците да се сортират чрез сепариращата инсталация, като 

се отделят рециклируемите, които да се балират отново и предадат на краен 

преработвател. Негодните за рециклиране отпадъци ще се доставят за обезвреждане 

в общинско депо.  

 

Не стана ясно  защо точно там са били струпани отпадъците. ТЕЦ-ът няма 

разрешително по ОВОС да гори отпадъци в инсталациите си и да ползва RDF-

модифицирани горива.  

 

Димитровградската ТЕЦ е на Христо Ковачки.  Формално операторът "Траш Еко Пак" 

не е свързан  с ТЕЦ "Марица 3", но според запознати практиката е страничните 

дейности да се поемат от отделни дружества. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Откриха нерегламентирано помещение за третиране на отпадъци в 

Пловдив  

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/otkrikha-nereglamentirano-pomeshchenie-za-tretirane-na-

otpadtsi-v-plovdiv 

 

 
  

Текст: Нерегламентирано помещение, в което се третират отпадъци от пластмаса - 

закачалки за дрехи и макари, са установили при съвместна проверка служители на 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 7 

 

отдел “Икономическа полиция”- Пловдив, ТДНС и Регионалната инспекция по околната 

среда и водите. 

 

В работното помещение, което се е намирало на ул. “Рогошко шосе”, са намерени 

самоделна мелачна машина и екструдер, кантар и 38 броя чували, всеки от които е 

съдържал по 25 кг гранулат.  

 

Установени са и двама работника, без документи за самоличност и без данни за 

фирма. На работниците са съставени 2 акта по Закона за българските лични 

документи.  

 

Дейността е прекратена с предписание от РИОСВ.  

 

Ще бъдат сезирани органите на Националната агенция по приходите и Инспекцията 

по труда. 

 


