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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Нов координационен център на МОСВ следи управлението на водите, 

отпадъците и качеството на въздуха 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/nov-koordinacionen-centur-na-mosv-sledi-

upravlenieto-na-vodite-otpaducite-i-kachestvoto-na-vuzduha/ 
 

 
 

Текст: Новият Национален координационен център, изграден по решение на 

министъра на околната среда и водите Емил Димитров, беше представен днес в 

МОСВ пред представители на медиите и депутати от ресорната парламентарна 

комисия. Центърът ще координира работата на институциите по контрола върху 

дейностите по управление на водните ресурси, отпадъците и качеството на 

атмосферния въздух. В центъра има две оперативни зали – в едната е Националният 

център за управление на водите, както и проследяване качеството на атмосферния 

въздух, в другата зала се обработва информация за отпадъците. 

 

В центъра се следят нивата на язовирите, правят се анализи на притока и оттока на 

водите и се координира работата с различните институции, обясни зам.-министърът 

на околната среда и водите Красимир Живков. Той добави, че в момента с най-голямо 

внимание се следят комплексните и значими язовири под 50% от общия им обем. 

Директорът на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ Илияна Тодорова допълни, 

че в центъра се събира ежедневна информация от всички оператори, които ползват 

вода от комплексните и значими язовири, и ще се изготвя всекидневен бюлетин. Вече 

са достъпни и видими в реално време данните от системата за състоянието на 

язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, „Софийска вода“ АД и 

„Язовири и каскади“ ЕАД. 

 

 В друга зала се наблюдава управлението на отпадъците. „Вече следим в реално 

време за всеки превоз на отпадъци през границите. Информацията се препраща на 

РИОСВ за последващ контрол на площадките за съхранение на отпадъци. Имаме и 

видеонаблюдение от съоръженията, които изгарят отпадъци“, каза Георги Бадев, 

младши експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в 

МОСВ. В центъра е създадена и ще се поддържа база данни от всички съоръжения за 

изгаряне на отпадъци, както и регистър на всяка нотификация и съгласие за превоз на 

отпадъци. Тук постъпва информация от „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ за 

контрол по границите. Оперативният център следи чрез видеонаблюдение какво влиза 

на входа на предприятията за изгаряне и какво се подава към пещите. В момента към 

системата са включени три циментови завода и „ТЕЦ – Сливен“. Има и дежурни екипи 

от РИОСВ, които са на разположение на контролните органи, и при съмнение за 

нарушения ще отиват на митническите пунктове. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/nov-koordinacionen-centur-na-mosv-sledi-upravlenieto-na-vodite-otpaducite-i-kachestvoto-na-vuzduha/
https://www.moew.government.bg/bg/nov-koordinacionen-centur-na-mosv-sledi-upravlenieto-na-vodite-otpaducite-i-kachestvoto-na-vuzduha/
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Председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина 

Василева съобщи, че депутати от ГЕРБ подготвят законови промени, които ще въведат 

задължителна ОВОС при всяко инвестиционно намерение за изгаряне на отпадъци. 

 

Преди представянето на координационния център ръководството на МОСВ проведе 

изнесено заседание с депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и 

водите. Зам.-министрите Красимир Живков и Николай Кънчев представиха пред 

депутатите мерките за засилване на контрола в управлението на водите и на 

отпадъците.  На срещата присъстваха и представители на циментовите заводи, които 

изгарят отпадъци. 

 

По отношение на водите зам.-министър Живков съобщи, че в месечния график за 

управление на водите за февруари са редуцирани водните обеми за питейно-битово 

водоснабдяване  в съответствие с реално използваните през 2019 г. количества. ВиК са 

уведомени да използват алтернативни повърхностни и подземни източници. До края на 

2020 г. ще заработи системата за управление и мониторинг на река Искър в реално 

време като първи етап от изграждането на Национална система, посочи Илияна 

Тодорова. 

 

Народните представители изразиха одобрение за предприетите от екипа на 

министър Емил Димитров действия по отношение управлението на водите. „Във връзка 

с текущото състояние и обемите в комплексните и значими язовири, предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване, аз бих насърчила регулярното публично 

оповестяване на информация за тях и предприетите мерки, за да могат хората по 

места да са спокойни. Подкрепям усилията по засилване на контрола от страна на 

екипа на МОСВ, Националният координационен център е стъпка към това“, отбеляза 

председателят на комисията Ивелина Василева. „Предстои огромна работа, защото 

когато стратегиите за ВиК, хидроенергетиката, хидромелиорациите и вредното 

въздействие върху водите станат готови, ние трябва да дадем законодателна 

подкрепа“, заяви Атанас Костадинов от ПГ на „БСП за България“.  Джевдет Чакъров от 

ПГ на ДПС приветства възстановяването на оперативното звено и изрази надежда то 

да допринесе за координация на управлението на водните ресурси в настоящата 

сложна ситуация. 

 

„По отношение на отпадъците въведохме крути мерки по засилване на координацията 

между контролните органи по вноса и използването на отпадъци – от пресичането на 

границата до оползотворяващото съоръжение съгласно всички изисквания на закона. 

Освен че в момента се осъществява 100-процентов физически контрол още на 

самата граница,  Националният координационен център разполага с електронни 

досиета на всеки оператор“, отбеляза директорът на дирекция „Управление на 

отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ Славея Стоянова.  

 

Представителите на циментовите заводи – „Холсим“, „Златна Панега цимент“ и „Девня 

цимент“, бяха категорични, че предприетите от МОСВ действия са стъпки в правилна 

посока. Те ще имат двоен ефект – от една страна ще успокоят обществото, от друга 

засилването на контрола ще подпомогне работата на легалния бизнес. 

 

Източник: Нова 
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Заглавие: Гешев нареди незабавна проверка за горене на отпадъци в ТЕЦ-овете на 

Ковачки 

 

Линк:  https://nova.bg/news/view/2020/02/13/277870/гешев-нареди-незабавна-

проверка-за-горене-на-отпадъци-в-тец-овете-на-ковачки/ 
 

 
 

Текст: Ще бъдат проверени ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“ 

 

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната 

среда и водите извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне 

на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз. Ще бъдат проверени ТЕЦ „Бобов 

дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“, съобщават от прокуратурата. 

 

Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на 

проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в 

населените места в непосредствена близост до визираните инсталации, уточняват от 

държавното обвинение. 

 

Предмет на проверката трябва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон 

за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), 

включващи изгаряне на отпадъци. Ще се установява и дали дейността на ТЕЦ-овете по 

обезвреждане или оползотворяване на отпадъци съответства на разрешената им по 

реда на ЗООС и ЗУО. 

 

МОСВ трябва да установи налично ли е задължителното оборудване в посочените 

дружества съгласно издадените разрешителни, както и кои са хората, извършващи 

идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като 

незабавно се провери цялостната им дейност. 

 

Ако бъде констатирано престъпление, проверяващите трябва да уведомят МВР и 

съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за 

резултатите от проверката да се изпрати на ВАП. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  Евродепутатът Искра Михайлова: България е заплашена от високи санкции 

заради недоброто управление на отпадъците 

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101227346/balgaria-e-zaplashena-ot-visoki-sankcii-zaradi-

nedobroto-upravlenie-na-otpadacite 
 

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
https://nova.bg/news/view/2020/02/13/277870/гешев-нареди-незабавна-проверка-за-горене-на-отпадъци-в-тец-овете-на-ковачки/
https://nova.bg/news/view/2020/02/13/277870/гешев-нареди-незабавна-проверка-за-горене-на-отпадъци-в-тец-овете-на-ковачки/
https://www.bnr.bg/post/101227346/balgaria-e-zaplashena-ot-visoki-sankcii-zaradi-nedobroto-upravlenie-na-otpadacite
https://www.bnr.bg/post/101227346/balgaria-e-zaplashena-ot-visoki-sankcii-zaradi-nedobroto-upravlenie-na-otpadacite
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Текст: България може да понесе санкции от европейските институции в размер от над 

500 милиона евро заради недоброто управление на отпадъците в страната. Това 

съобщи в интервю за „Хоризонт“ евродепутатът от ДПС и бивш министър на екологията 

Искра Михайлова. Тя коментира случая с откритите на пристанище Варна тонове 

италиански боклук. 

 

По думите на Михайлова към момента страната ни е поставена под наблюдение от 

Брюксел и трябва спешно да предприеме мерки, за да бъдат избегнати евентуалните 

последствия: 

 

"Санкциите могат да бъдат от всякакво естество - като се започне от специална 

проверка за инвестициите, направени с европейски ресурси в управлението на 

отпадъци, а те не са малко. Мине се през спирането на финансиране на такива 

дейности за управление на отпадъците. И се стигне до общи механизми за това, че 

ние не прилагаме европейското законодателство на територията на България", 

коментира за предаването "Преди всички" Искра Михайлова. 

 

Вносът на отпадъци в България е надхвърлил възможностите на компаниите да 

преработват отпадък. "Това се случи и това е в резултат на липсата на контрол", 

допълни евродепутатът. 

 

През 2013-2014 година България имаше проблеми с оползотворяването на отпадъци и 

беше повдигната наказателна процедура от Европейската комисия за това, че не бяха 

затворени нерегламентирани сметища. В страната все още има незаконни 

сметища. 

 

Необходими са ясни категорични решения кои отпадъци могат да се използват като 

суровина в икономиката, смята Михайлова. 

 

"България получава подкрепа от Европейския съюз за управление на отпадъци по линия 

на оперативната програма "Околна среда". Те са по европейския Кохезионен фонд 

и европейския Фонд за регионално развитие частично. Тези пари не са някакви 

фантастични пари, но са от порядъка на между 500 и 600 милиона, до 700 са 

достигали, може и малко повече, евро за 7-годишен период. Не са фантастични суми, 

затова се е налагало през годините България да предприема национални действия", 

изтъкна Искра Михайлова. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  Инсталации за изгаряне на РДФ отпадъци в Бургас няма да има  

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101227058/instalacii-za-izgarane-na-opasnite-rdf-

otpadaci-v-burgas-nama-da-ima 

https://bnr.bg/burgas/post/101227058/instalacii-za-izgarane-na-opasnite-rdf-otpadaci-v-burgas-nama-da-ima
https://bnr.bg/burgas/post/101227058/instalacii-za-izgarane-na-opasnite-rdf-otpadaci-v-burgas-nama-da-ima
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Текст: От Регионалната екоинспекция в града заявиха, че вече са прекратили 

решенията за изгаряне на РДФ отпадъци в бургаската топлофикация. От друга страна, 

ако някой тепърва иска да прави такива инвестиционни предложения, трябва отново 

да заяви и да започне нова процедура, посочи директорът Тонка Атанасова.  

 

"Когато започнаха процедура, компетентният орган се изказа, че трябва да бъде 

променено комплексното разрешително, чиито оператор е ТЕЦ-а. Няма как тези 

възложители, а те не се и явяват възложители, за да използват инсталацията на ТЕЦ - 

Бургас. В тази връзка ние преустановихме дейността. В рамките на една година, ние 

не получихме нищо, нито от компетентната институция - МОСВ, в същото време 

възложителите не предявиха към нас нищо и ние сме ги прекратили".  

 

По отношение на отпадъците и нерегламентираните замърсявания, най-сериозно 

нарушение за сега се оказва масовото изхвърляне на гуми в деретата, посочи още 

Тонка Атанасова. Проблем на цялата страна е, че няма преработка на този вид 

отпадък. Въпреки това от понеделник от еко инспекцията започват проверки по всички 

гумаджийници в Бургас. 

 

Според информацията, която ежедневно пристига в РИОСВ, превишението на 

показателите за нормите за качеството на атмосферния въздух, включително и за 

фини прахови частици не е повече от 35 пъти в годината, което по думите на Тонка 

Атанасова е добър показател. Не така стоят нещата с миризмите, които идват от 

бургаската рафинерия. През миналата година от еко инспекцията са им наложили 

санкция от 120 хиляди лева.  

 

Директорът на РИОСВ - Бургас Тонка Атанасова беше поканена да присъства на 

заседанието на постоянната комисия по околна среда към общинския съвет, за да 

даде разяснения по актуални теми.  

 


