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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Още 20 контейнера с отпадъци бяха върнати в Италия от пристанище Варна 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/oste-20-kontejnera-s-otpaduci-byaha-

vurnati-v-italiya-ot-pristaniste-varna/ 
 

 
 

Текст: Днес 20 контейнера с италиански отпадък бяха натоварени на кораб и 

отпътуваха от пристанище "Варна-запад", след като беше прието от италианска 

страна официалното искане за реекспорт на министъра на околната среда и водите 

Емил Димитров към италианския компетентен орган по прилагане на Регламент (ЕО) 

№ 1013/2006 относно превозите на отпадъци. 

 

Контейнерите са част от вноса на общо 127 контейнера, които бяха задържани в края 

на месец януари. Първите два реекспорта, съответно на 28 и 54 контейнера от вноса 

бяха осъществени в следствие от съвместната работа на министър Емил Димитров и 

главния прокурор на Република България Иван Гешев. 

 

На 17 януари и на 30 януари беше извършен оглед на внесените италиански 

контейнери, с участието на експерти от РИОСВ-Варна, Прокуратурата, Агенция 

„Митници“, МВР и ДАНС. Тогава беше установено, че според съпровождащите 

превоза документи контейнерите би следвало да съдържат отпадъци от пластмаса и 

каучук. При отварянето на контейнерите е констатирано, че отпадъците са замърсени 

от други материали до степен, която предотвратява оползотворяването на отпадъците 

по екологосъобразен начин. 

 

За вноса на такива отпадъци се прилага процедура на предварителна писмена 

нотификация и съгласие между двете държави, каквато не е проведена. Това 

представлява грубо нарушение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 

парламент, който страните-членки на ЕС прилагат пряко и спазват изискванията, 

разписани в него относно превозите на отпадъци в рамките на общността, както и за 

вноса и износа на отпадъци към и от ЕС. 

 

127-те контейнера с отпадъци са изпратени в България от италианската фирма 

„Дентиче пантелоне“ със седалище в град Салерно и получател, регистрираната в 

София фирма „Блацион“ ООД. Те представляват незаконен превоз на отпадъци, тъй 

като вида на отпадъци не отговаря на заявеното в документацията и не е спазена 

изискуемата процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие. 

Отговорността за незаконния превоз е на италианското дружество „Дентиче 

пантелоне“. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/oste-20-kontejnera-s-otpaduci-byaha-vurnati-v-italiya-ot-pristaniste-varna/
https://www.moew.government.bg/bg/oste-20-kontejnera-s-otpaduci-byaha-vurnati-v-italiya-ot-pristaniste-varna/
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Съгласие между двете държави е постигнато и за връщането на последните 25 

контейнера, които се очаква да бъдат реекспортирани следващата седмица. 

Реекспортът е за сметка на изпращача на товара. 

 

Още с встъпването си в длъжност министър Димитров предприе пакет от мерки за 

засилване на контрола върху вноса на отпадъци в страната. Към Министерство на 

околната среда и водите беше създаден Национален оперативен център, който 

координира работата на институциите във връзка с вноса, съхранението и 

управлението на отпадъците. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Проверка на РИОСВ-Пазарджик и МВР установи: Отпадъкът в ТИР-а от 

Ихтиман не е опасен 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/proverka-na-riosv-pazardjik-i-mvr-ustanovi-

otpadykyt-v-tir-a-ot-ihtiman-ne-e-opasen-tema-s-prodyljenie-193441 
 

 
 

Текст: Камионът, натоварен от „Данитранс-2“ с адрес на седалище с. Войводиново, 

пловдивско, е превозвал неопасен товар. Това е установила съвместна проверка на 

органите на МВР и РИОСВ-Пазарджик след сигнал на „Монитор“ днес по-рано, че 

шофьорът Лазар Илиев от Пазарджик е качил видеоклип в социалните мрежи със 

съмнение, че вози опасни отпадъци. Това предизвика проверка на екоинспекцията в 

Пазарджик и полицията, чиито представители на място ревизираха камиона, а после 

и разпитаха водача му, живеещ в близкото до областния град село Паталеница.   

 

По необясними причини шофьорът си е тръгнал от мястото на товаренето и не са 

открити необходимите документи, коментира директорът на пазарджишката 

екоинспекция Костадин Гешев. При проверката се установи, че камионът е натоварен 

в Ихтиман, а товарът е предназначен за „Политрейд 26“ с.Тополово, община 

Асеновград. 

 

По данни на изпращача - „Реалити трейд“, търговец на отпадъци, този е с код 070213 - 

т.е. отпадъци от производство на пластмаса. Образуван е от дейността на фирма 

„Интеграпластик" - гр. Елин Пелин. В товара не са установени отпадъци, различни от 

упоменатите и в случая става въпрос за неопасен отпадък, констатирали са 

проверяващите. 

 

„Фирмата-получател „Политрейд 26“ има разрешително за дейности по 

оползотворяване на този отпадък. Фирмата-превозвач “Данитранс- 2" не притежава 

регистрационен документ за транспортиране на отпадъци. 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/proverka-na-riosv-pazardjik-i-mvr-ustanovi-otpadykyt-v-tir-a-ot-ihtiman-ne-e-opasen-tema-s-prodyljenie-193441
https://www.monitor.bg/bg/a/view/proverka-na-riosv-pazardjik-i-mvr-ustanovi-otpadykyt-v-tir-a-ot-ihtiman-ne-e-opasen-tema-s-prodyljenie-193441
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Тъй като не бяха представени документи, предстои допълнителна проверка за 

уточняване на обстоятелствата и тази проверка по документи ще бъде извършена най-

вероятно в понеделник. Няма нищо опасно, доуточняват се детайли за евентуални 

нарушения, поясни директорът на Регионалната инспекция по околната среда и 

водите в Пазарджик Костадин Гешев. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: Събраха над 400 000 кг отпадъци в пловдивския квартал "Столипиново" 

 

Акцията е по разпореждане на кмета на Пловдив 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/459669-sabraha-nad-400-000-kg-otpadaci-v-plovdivskia-

kvartal-stolipinovo 
 

 
 

Текст: Нaд 400 000 килoгрaмa oтпaдъци бяхa cъбрaни и извoзeни caмo зa пeт дни в 

мeждублoкoвитe прocтрaнcтвa нa улицa "Coкoл“ в плoвдивcкия квaртaл "Cтoлипинoвo". 

Мaщaбнaтa aкция пo пoчиcтвaнeтo нa eднo oт нaй-зaмърceнитe мecтa в грaдa 

прoтeчe при пълнa мoбилизaция нa тeхникa  и eкипи. 

 

"Имa oщe cмeт зa cъбирaнe, нo ce нaлaгa врeмeннo дa cпрeм и дa изчaкaмe пo-

хубaвo врeмe, зaщoтo тeхникaтa ни зaтъвa в кaлтa и нe мoжe дa cтигнe дo нaй-

прoблeмнитe зoни”, oбяcни прeд БНТ дирeктoрът нa oбщинcкoтo прeдприятиe 

"Чиcтoтa” Никoлaй Гeoргиeв. 

 

Въпрeки пeриoдичнитe гoлeми aкции oбaчe eфeктът e крaткoтрaeн. "Нeкa живeeщитe 

тук прecтaнaт дa изхвърлят бoклукa cи oт тeрacитe, зaщoтo c уcлoвиятa, кoитo caми 

cъздaвaт, зacтрaшaвaт здрaвeтo  нa cвoитe близки и дeцa, a и нa грaждaнитe oт 

другитe рaйoни нa Плoвдив”, призoвa oщe Гeoргиeв. 

 

Eкипът нa "Чиcтoтa” изпълнявa вcички укaзaния нa oбщинcкия oпeрaтивeн щaб зa 

зacилeни прoтивoeпидeмични мeрки в рoмcкия квaртaл cрeщу рaзпрocтрaнeниeтo 

нa кoрoнaвируca. 

                                                

Пo рaзпoрeждaнe нa кмeтa нa Плoвдив тaзи cутрин e нaпрaвeнa нoвa дeзинфeкция 

нa вcички улици в Cтoлипинoвo и Шeкeр мaхaлa.                                     

        

В пoчивнитe дни мoбилни eкипи прoдължaвaт дeзинфeкциятa нa зacлoнитe пo 

aвтoбуcнитe cпирки и ocнoвнитe булeвaрди в грaдa. 

 

Източник: Haskovo.live 

 
Заглавие: Чистят магистралата, тонове боклук след опашката 

https://fakti.bg/bulgaria/459669-sabraha-nad-400-000-kg-otpadaci-v-plovdivskia-kvartal-stolipinovo
https://fakti.bg/bulgaria/459669-sabraha-nad-400-000-kg-otpadaci-v-plovdivskia-kvartal-stolipinovo
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Линк: https://haskovo.live/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-

%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%8

2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-

%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%bb/ 
 

 
 

Текст: Аплодисменти за АПИ! Така шофьори коментираха работата на Пътната 

агенция днес. По продължение на магистрала “Марица”, там където до преди два дни 

се беше образувала километрична опашка от камиони, днес ударно се чисти. 

Работници от временната заетост от Симеоновград са командировани, за да изчистят 

аутобана. 

 

Боклуците са тонове, теренът около платната за движение е покрит с всевъзможни 

отпадъци. До края на деня събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до депото. 

Движението по пътя към границата с Турция и Гърция е спокойно. 

 

https://haskovo.live/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%bb/
https://haskovo.live/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%bb/
https://haskovo.live/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%bb/
https://haskovo.live/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%ba-%d1%81%d0%bb/

