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Източник: БНР 

 
Заглавие: Съдът в Дупница потвърди глобата на фирма, съхраняваща отпадъци под 

АМ "Струма" 

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101219611/sadat-v-dupnica-potvardi-globata-na-firmata-

sahranavashta-otpadaci-pod-am-struma 

 

 
 

Текст: Районният съд в Дупница потвърди глоба от 5000 лв., наложена от РИОСВ на 

“Феникс-Дупница” - фирмата, чийто боклук се запали през август 2019-а и пожарът 

нанесе поражения по виадукта на АМ "Струма". Тази глоба е наложена на 

дружеството месеци преди пожара под аутобана заради съхранение на отпадъци 

върху общински земеделски имот.  

 

Проверката от РИОСВ е била по сигнал на Община Дупница през 2018 година. Тогава 

било установено, че върху общински поземлен имот се съхраняват 

нерегламентирано пластмасови отпадъци, пластмасови бидони и бали с отпадъци 

от блистери. Съставен е акт, а три месеца по-късно е издадено наказателно 

постановление.  

 

От фирмата обжалват глобата, съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна, но е 

изменил основанието, на което е наложена санкцията. 
 

Според съдебния състав нарушението се отнася до забраната за съхранение на 

отпадъците на неразрешени за това места. И тази глоба потвърждава констатациите, 

че "Феникс ресурс" и преди пожара е съхранявала отпадъците си в нарушение на 

правилата и изискванията.  

 

Срещу управителя на дружеството Кольо Илиев има две обвинения - за увреждане на 

околната среда и за безстопанственост и неосъществен контрол, довели до пожара 

при виадукта. Срокът за приключване на досъдебното производство е удължен, казаха 

от прокуратурата. 

 

Източник: Clubz.bg 

 
Заглавие: Скопие иска съдействие от България за скандала с вноса на отпадъци от 

Италия 

 

В българското дружество „Блацион“, внасяло боклуците от чужбина, участват двама 

македонци - Блаже Игнатов и Горан Ангелов 

 

Линк: https://clubz.bg/93427-

skopie_iska_sydejstvie_ot_bylgariq_za_skandala_s_vnosa_na_otpadyci_ot_italiq 

https://www.bnr.bg/post/101219611/sadat-v-dupnica-potvardi-globata-na-firmata-sahranavashta-otpadaci-pod-am-struma
https://www.bnr.bg/post/101219611/sadat-v-dupnica-potvardi-globata-na-firmata-sahranavashta-otpadaci-pod-am-struma
https://clubz.bg/93427-skopie_iska_sydejstvie_ot_bylgariq_za_skandala_s_vnosa_na_otpadyci_ot_italiq
https://clubz.bg/93427-skopie_iska_sydejstvie_ot_bylgariq_za_skandala_s_vnosa_na_otpadyci_ot_italiq
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Текст: Македонският министър на околната среда Насер Нуредини ще се обърне към 

българските власти за изясняване на скандала с вноса на отпадъци от чужбина в 

страната, съобщи БГНЕС. 

 

Както е известно българското дружество „Блацион“, в което участие имат двамата 

македонски граждани Блаже Игнатов и Горан Ангелов, са внасяли отпадъци от Италия, 

които бяха открити на пристанищата във Варна и Бургас. 

 

Самият Ангелов доскоро беше директор на най-голямото депо в Скопие. След 

избухването на този скандал той беше уволнен. 

 

„Ще поискаме сътрудничество и съдействие от българските власти. Ако има и най-

малкото съмнение, за което е необходимо разследване, ние ще сътрудничим с тях, 

за да бъдем сигурни, че подобно нещо няма да се случи в нашата страна и за да 

установим кой е отговорен за това“, заяви Нуредини. 

  

Той подчерта, че митническите власти са длъжни да знаят какво се внася в страната . 

„Съществуват правила, според които граничният контрол трябва да бъде много строг. 

Ние ще ги подкрепим по всякакъв начин и като институция ще направим всичко, което 

е необходимо“, добави министър Нуредини. 

 

Министърът съобщи, че единственият опасен отпадък е битовият. Той подчерта, че се 

внасят отпадъци за рециклиране и повторна употреба. 

 

„Единственият опасен отпадък, който имаме в нашата страна, е битовият. Не е 

разрешено да се внася какъвто и да било боклук за депониране или складиране. 

Единственият внос на отпадъци е за такива, които се рециклират или ползват повторно. 

Ако има съмнение за каквито и да е други дейности от такъв тип, ще започнем 

разследване“, каза още министърът на околната среда. 

  

Окръжната прокуратура в Бургас започна разследване за контейнерите с отпадъци, 

които бяха заловени на българските пристанища. По нейни данни те са били 

предназначени за фирма в Плевен. Според управителя на компанията „Блацион“ 

Горан Ангелов те са били за ТЕЦ „Бобов дол“. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: МВР-Хасково разследва как пламнаха 100 коли в автоморга до гарата 

 

Районната прокуратура в града е образувала досъдебно производство 
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Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/113950-MVR-Haskovo-razsledva-kak-

plamnaha-100-koli-v-avtomorga-do-garata 
 

 
 

Текст: Прокуратурата ще разследва големия пожар в автоморга в Хасково, където са 

изгорели над 100 коли, предадени за скрап. Районната прокуратура в града е 

образувала досъдебно производство, че е запалено имущество на значителна 

стойност. Разследването се извършва от служители на ОД на МВР-Хасково, след като 

е подаден сигнал за пожар в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в Хасково. 

 

В него се съхранявали стари автомобили, предадени за вторични суровини. 

Собственик на базата е юридическо лице. До момента е установено, че са изгорели 

части и купета на над сто стари автомобили. 

 

Разследването по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура - 

Хасково, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив. 

 

Днес към 13.00 часа избухна голям пожар в автоморга в Хасково, като по същото 

време пламна и нерегламентирано сметище в кв. "Орфей". 

 

Гъст черен дим се бе разпрострял над целия град, а пожарите бяха гасени от над 20 

огнеборци от 3 хасковски екипа и един от Харманли. 

 

Противопожарни екипа - 3 от Хасково и един от Харманли. Огънят бе овладян към 15,30 

часа. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Отпадъци от пластмаса вероятно са отровили рибата в река Марица 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/otpadyci-ot-plastmasa-veroiatno-sa-otrovili-

ribata-v-reka-marica-2208488 

 

 
 

Текст: Фирма, която преработва пластмаса е източник на замърсяването, довело до 

измирането на рибата в река Марица днес, смятат от РИОСВ - Пазарджик. 

 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/113950-MVR-Haskovo-razsledva-kak-plamnaha-100-koli-v-avtomorga-do-garata
http://kanal3.bg/news/bulgaria/zakonired/113950-MVR-Haskovo-razsledva-kak-plamnaha-100-koli-v-avtomorga-do-garata
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/otpadyci-ot-plastmasa-veroiatno-sa-otrovili-ribata-v-reka-marica-2208488
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/otpadyci-ot-plastmasa-veroiatno-sa-otrovili-ribata-v-reka-marica-2208488
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Това е фирма "Екоинвест", но е възможно да има и други фирми. Екоинспекторите са 

взели проби от всички предприятия, навързани по поречието на река Пишманка, 

откъдето идва замърсяването.  

 

По първоначални данни рибата е била отровена от мленки от пластмаса, които са 

попаднали в реката. Те се получавали при неправилна работа на пречиствателното 

съоръжение и представлявали неразтворими вещества, уточниха от РИОСВ.  

 

От екоинспекцията са сформирали екип, който да изясни причините за голямото 

количество мъртва риба в Марица, още след получаването на сигнала от спешния 

телефон 112 - около 10.30 ч. 

 

Източник: Топновни 

 
Заглавие: В Елин Пелин искат референдум заради завод за преработката на 

найлонови торби 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/853073-v-elin-pelin-iskat-referendum-zaradi-zavod-za-

prerabotkata-na-naylonovi-torbi 

 

 
  
Текст: 1200 подписа внесоха в община Елин Пелин граждани, които искат свикване на 

референдум. Желанието им е предизвикано от новопостроения завод за преработка 

на найлонови торби в района, предаде БГНЕС. 

 

Гражданите настояват допитването да включва 3 въпроса: 

 

1. Съгласни ли сте незабавно да бъде въведена забрана на територията на община 

Елин Пелин да съществуват заводи за преработка на пластмаси?; 

 

2. Съгласни ли сте в община Елин Пелин да се започне незабавно изграждане на нова 

водопреносна и канализационна мрежа?; 

 

3. Съгласни ли сте в община Елин Пелин да се започне незабавно изграждане на 

алтернативни пътища за тежкотоварни автомобили? 

 

Към момента събраните подписи не правят задължителен референдума и само от 

общинския съвет на града зависи дали ще реши да допусне провеждането му. 

 

Жители твърдят, че всичко около изграждането на предприятието е станало 

тихомълком, инвестиционното намерение не е било подложено на обществено 

обсъждане и разрешение за изграждането на завода е дадено без да бъде 

направена оценката на въздействието на околната среда (ОВОС). Друг факт, който 

https://topnovini.bg/novini/853073-v-elin-pelin-iskat-referendum-zaradi-zavod-za-prerabotkata-na-naylonovi-torbi
https://topnovini.bg/novini/853073-v-elin-pelin-iskat-referendum-zaradi-zavod-za-prerabotkata-na-naylonovi-torbi
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буди недоумение и притеснение у хората е как така обект, предназначен за склад за 

безалкохолни напитки, изведнъж се превръща в предприятие, което събира 

найлоновите торби на България и Германия, с тенденция там да се обработва този 

специализиран отпадък от повече страни. По думите на хората това се случва на 

фона, след като Китай спря да приема отпадъци за рециклиране от САЩ. За тях е 

непонятно и защо боклукът в чужбина у нас се възприема за суровина. 

 

„Защо сложиха този завод точно тук, до Елин Пелин. Защо не го направиха насред 

полето в Равно поле. Отговорът ми е, че щом се инвестират 40 млн. евро, по-лесно е 

да се избегне общественото обсъждане. Какво ме притеснява ли? Притесняват ме 

фините прахови частици; това, че ще изчезне подпочвената вода. Най-важното и 

будещо възмущението ми е защо няма ОВОС. Такава оценка искат, ако искаш да си 

отвориш цех за кренвирши, както и за къща за гости. Щом правиш такъв завод първо 

трябва да направиш оценка“, каза пред камерата ни Павел Бонев. 

 

По принцип, той няма нищо против рециклирането и завода, но настоява всичко да се 

случва по законния ред. Според него инвеститорът бяга от ОВОС, защото той ще 

покаже реалността и най-вероятно, заводът ще трябва да бъде затворен. 

 

Димитър Стоименов посочи, че в целия казус се изпуска и един важен момент, а 

именно, че при измиването на отпадъка се използва натриева основа. 

 

„Набляга се на сепарирането, разделянето на отпадъците, измиването и 

гранулирането. Изпускат да кажат обаче, че при процеса на миене на отпадъка се 

използва натриева основа, която премахва органичните отпадъци. Това се случва при 

много висока температура на обработка. Всички изпарения се неутрализират с 

киселина. Вътре в помещението се отделя и много прах, който видях с очите си. 

Отделно е и миризмата, която е непоносима“, заяви Стоименов и добави, че при 

екструдирането нагрятата пластмаса отделя тежки метали и живак, които са опасни 

за здравето. 

 

„Другото ми притеснение е, че заводът е построен близо до града. Той се намира на 

по-малко от 1000 метра от последната къща. Притеснява ме също така липсата на 

контрол на място. Кой следи колко реално преработват? Не може да се разчита на 

това, което те записват в журналите си“, категоричен е гражданинът. 

 

Гинка Минчева, която е член на инициативния комитет, набляга на тайнствеността, с 

която всичко се е случило около изграждането на завода. 

 

„Искането ни е заводът да се премести на друго място. Това е тумор и той се намира 

на около километър от последната къща в Елин Пелин. Ние не искаме такива 

инвестиции в града ни“, коментира жената. 

 

Минчева изразява възмущението си от факта, че за нуждите си предприятието ще 

вкарва боклук отвън, защото отпадъкът, който те могат да дадат е твърде малък. „Двете 

общини Елин Пелин и Горна Малина генерираме по 140 т. годишно. А ние тук говорим 

за 35 000 т., които ще вкарваме от чужбина. Заводът се води с регионално значение, 

въпреки че реално е с международно значение, защото ще се внася отпадък отвън“, 

обяснява тя. 


