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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димитров предлага бързо закриване на обекти при нарушения с 

отпадъци 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-predlaga-burzo-zakrivane-

na-obekti-pri-narusheniya-s-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще предложи законови 

промени, за да може да се затварят веднага обекти на фирми, които извършват 

нарушения и не съхраняват правилно отпадъци. Това съобщи министърът, който днес 

по разпореждане на премиера Бойко Борисов заедно с главния секретар на МВР 

Ивайло Иванов и с говорителя на главния прокурор Сийка Милева посети на място 

площадката на фирма „Феникс-Дупница“, чиито отпадъци горяха под моста на 

магистрала „Струма“. 

 

Срещу собственика на „Феникс Дупница“ ООД Кольо Илиев прокуратурата е 

образувала ново досъдебно производство за нерегламентирано управление на 

отпадъците, което застрашава живота на много граждани. Със съдействието на 

прокуратурата и МВР днес РИОСВ-Перник   наложи на  „Феникс-Дупница” ООД  

принудителна административна мярка. С това бяха спрени дейностите на фирмата 

по приемане и третиране на отпадъци, а  експерти от РИОСВ-Перник запечатаха 

съоръженията за преработка. Целта на принудителната административна мярка  е да 

се изчистят терените, замърсени с отпадъци и намиращи се извън разрешените 

площи. Мярката беше наложена след като собственикът на фирмата Кольо Илиев 

отказа да изпълни досегашните предписания на РИОСВ да спре да приема нови 

отпадъци и да изчисти замърсените площи извън разрешените терени.  

 

„Приоритетите на главния прокурор и на премиера са ситуациите с водата и с 

отпадъците. Както виждате институциите работят. В цялата страна се провеждат 

следствени действия, ние няма да спрем до тук, с този случай, но в ситуации като тази 

трябва да има много по-бърза възможност за закриване на обекта“, заяви министър 

Емил Димитров. Именно затова предстои да бъдат обсъдени законодателни промени. 

Той добави, че през тази година всички, които имат извършени нарушения, площадките 

за складиране ще бъдат затваряни. 

 

Емил Димитров съобщи още, че са изрязани всички нелегални байпаси на язовир 

Дяково и нивото му се е повишило с 4 сантиметра. „Получи се така, че мината и 

заводът рекетират чрез 3 села държавните институции – „пуснете вода за завода, иначе 

няма да дадем вода за едно село, пуснете вода за мината, иначе няма да дадем за 

други две села“. Язовирът ще бъде пълен и ще се ползва за други цели освен 

гражданските, когато обемът е над 50%. Ако не бяха предприети тези мерки, вода 

щеше да има до месец май“, каза министърът. 

https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
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Източник: Фокус 

 
Заглавие: РИОСВ – Пловдив незабавно провери сигнал за разпилени медицински 

отпадъци 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/02/04/2744354/riosv-plovdiv-nezabavno-

proveri-signal-za-razpileni-meditsinski-otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Незабавна проверка извършиха екоинспектори след постъпил в Регионалната 

инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) сигнал чрез тел. 

112 за разпилени медицински отпадъци в район „Южен“ на град Пловдив. Това 

съобщиха от РИОСВ – Пловдив. На място присъстваха и представители на МВР, 

Регионалната здравна инспекция и район „Южен“. 

 

Беше направен обстоен обход частта на бул. „Кукленско шосе“, описана в сигнала. 

Констатира се разпиляване на около 500 м по протежение на тротоара на 

медицински ръкавици, системи, използван памук. Количеството на отпадъците не е 

голямо. Проверяващите не установиха извършителя, но се предполага, че те са 

паднали от транспортно превозно средство по-рано през деня.  

 

Чрез общината беше сигнализирано и Общинско предприятие „Чистота“, което се 

отзова веднага и извърши почистване на пътното платно. 

 

Източник: ТВ Европа 

 
Заглавие:  Проверяват фирми на Христо Ковачки заради контейнерите с отпадъци на 

пристанището във Варна 

 

Линк: https://www.tvevropa.com/2020/02/proveryavat-firmi-na-hristo-kovachki-zaradi-

kontejnerite-s-otpadatsi-na-pristanishteto-vav-varna/ 

 

 
 

Текст: Прокурор, дознатели и представители на Икономическа полиция влязоха тази 

сутрин в офиси на „Брикел“ ЕАД и „Траш юнивърс“ ЕООД в град Гълъбово – за 

извършване на процесуално-следствени действия. За въпросните фирми има данни, 

че имат отношение към преработката на вносните отпадъци, открити на пристанище 

Варна Запад. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.tvevropa.com/2020/02/proveryavat-firmi-na-hristo-kovachki-zaradi-kontejnerite-s-otpadatsi-na-pristanishteto-vav-varna/
https://www.tvevropa.com/2020/02/proveryavat-firmi-na-hristo-kovachki-zaradi-kontejnerite-s-otpadatsi-na-pristanishteto-vav-varna/
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Кристина Боева – говорител на Районна прокуратура – Варна: 

„Т.нар. отпадъци, които пристигнаха от Италия, а именно 127 контейнера, е следвало 

да бъдат получени от Търговско дружество Блацион ООД, със седалище в град София. 

В последствие, в хода на разследването е установено, че отпадъците е следвало да 

бъдат доставени на площадка, стопанисвана от ТД Траш юнивърс, град Гълъбово, а 

впоследствие да бъдат изгорени в ТЕЦ-а, който се стопанисва от Брикел ЕАД“. 

 

От проверяваните фирми, бяха лаконични пред медиите. 

  

Янилин Павлов – изп. директор на Брикел ЕАД: 

„Нямаме никакво притеснение. Не мога да ви кажа нищо подробно, просто в 

момента Брикел не гори боклук още от 22 август. Ама … Нека да приключи 

проверката и ще направим официално изявление“. 

 

Акцията е във връзка с текущо разследване на Варненската прокуратура. 

 

Кристина Боева – говорител на Районна прокуратура – Варна: 

„За престъпление по чл. 353 Г, ал. 1 от НК, а именно за пренасяне през границата на 

страната, не по законоустановения ред, на отпадъци. Наказуемо е по НК, с наказание 

лишаване от свобода“. 

 

Проби от боклука, съхраняван на площадката на Брикел бяха иззети и изпратени за 

лабораторен анализ. А властите се заканиха да сложат край на порочната практика 

у нас да се внася и гори боклукът на Европа. 

 

Емил Димитров – министър на околната среда и водите: 

„Ще извикам всички 4 мощности, които в момента се занимават с преработка на 

отпадъци. Персонално ще знам от кого ги получават, от граница до тях – как вървят. .. 

Ако на пристанището дойдат контейнери, които не са така както са обявени, този 

който ги е доставил, товари си ги на кораба и си заминават, в противен случай няма 

да може какъвто и да е друг контейнер да докара в България. Ако сега свали 50 

контейнера и от тях се окаже, че един е с отпадъци по този начин, по който е следвало, 

и 50-те няма да влязат в България. Ще седят там, докато се изнесе контейнера 

обратно“. 

 

Резултатите от акцията ще станат ясни в следващите дни. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Столичани все по-осъзнато и мотивирано изхвърлят отпадъците разделно 

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101223942/stolichani-vse-po-osaznato-i-motivirano-

izhvarlat-otpadacite-razdelno 

 

https://www.bnr.bg/post/101223942/stolichani-vse-po-osaznato-i-motivirano-izhvarlat-otpadacite-razdelno
https://www.bnr.bg/post/101223942/stolichani-vse-po-osaznato-i-motivirano-izhvarlat-otpadacite-razdelno
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Текст: Съдовете за разделно събиране на опаковки все по-често и бързо се запълват, 

отчитат от Столичния инспекторат. Затова и в много от районите съответните 

контейнери се изпразват и извозват не само веднъж седмично, а по-често. 

 

Тази тенденция показва, че все повече софиянци изхвърлят боклука си разделно и 

виждат смисъл в интегрираната система от инсталации и съоръжения за 

рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците. 

 

Освен съдовете за метални, хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци през 

последните години се появиха и за дрехи и обувки (на общината и на БЧК), 

организират се кампании и пунктове за автомобилни гуми и опасни продукти. Целта 

е, от една страна да се ограничи изгарянето им, което влияе върху чистотата на 

въздуха, но от друга - да бъдат повторно оползотворени. 

 

Началникът на сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ към 

Столичния инспекторат Татяна Асенова припомни, че обемистите кашони и дори 

пластмасовите бутилки трябва да се сгънат или смачкат така, че да заемат най-малко 

място, преди те да бъдат поставени в контейнерите. 

 

Интернет страниците на Инспектората и на Столичната община, както и на районните 

администрации, съдържат информация с графиците за извозване и местата, на 

които са разположени съдовете за разделно събиране на опаковки. Освен това 

специално създаденият сайт от проекта „Зелена София“ waste.sofia.bg съдържа и 

интерактивна карта, на която гражданите могат да открият най-близкия до тях 

контейнер, както и да се запознаят с видовете отпадъци и къде да го изхвърлят. 

 

Източник: Флагман 

 
Заглавие: Задържаха двама криминогени, изкупували незаконно цветни метали в 

Несебър 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/206974 
 

 
 

Текст: Несебърски полицаи спряха товарен автомобил Ситроен Джъмпер с 

шуменска регистрация, в който са пътували двама криминално проявенимъже от 

https://www.flagman.bg/article/206974
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Шумен - на 19 и 25 години. Те са извършвали незаконна търговска дейност с черни и 

цветни отпадъци край село Гюльовца. 

 

В автомобила са открити множество метални отпадъци от битов характер / около 300 

кг./, транспортирани без лиценз за извършване на търговска дейност с метали. 

 

Мъжете са задържани за срок от 24 часа. Работата по случая продължава от 

служители на Районно управление – Несебър, съобщават от ОД на МВР в Бургас. 

 


