
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

01 АПРИЛ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 
 

 

 

  

 

https://bir.org/?locale=en_US


 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: РИОСВ-та проверяват сигнал за внос на отпадъци от Италия в Тополово 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101249863/tt 

 

 
 

Текст: РИОСВ Пловдив и РИОСВ-София проверяват случай на пуснат в социалните 

мрежи видеоклип с камион, за който се твърди, че внася отпадъци от Италия за 

разтоварване в Тополово. От община Асеновград категорично отрекоха това да е 

истина и съобщиха, че е извършена проверка от Регионална инспекция по околната 

среда и водите(РИОСВ) – Пазарджик, на чиято територия е бил изоставен товарният 

автомобил.  

 

Материалите, които е превозвал, не представляват отпадък, нито опасен материал. 

Това е разтопена на температура 200 градуса по Целзий найлонова суровина, която 

се ползва за производство на пластмасови изделия, уточняват от общината.  Камионът 

се е придвижвал от Ихтиман за село Тополово, като суровината е производство на 

фирма, развиваща дейността си в Елин Пелин. Процедурата по заявка и превоз на 

материалите е законосъобразна, е показала допълнителна проверка, съобщават от 

общината.  

 

По тяхна информация, фирмите, засегнати в публикувания материал са предприели 

действия за подвеждане под съдебна отговорност на мъжа, който е разпространил 

видеото в социалните мрежи.  

 

От Министерството на околната среда и водите потвърждават допълнителните 

проверки на екоинспекциите в Пловдив и София. 

 

Източник: Новини.бг 

 
Заглавие: Не били компютри в Елин Пелин, а компоти с боклук 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/590116 
 

 
 

Текст: Тревожни вести се разсмърдяха като горен боклук в Елин Пелин тези дни. Този 

път анонимната агенция "Една жена на пазара каза" донесе, че в шопската община 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101249863/tt
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/590116
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продължават да возят отпадъци от Италия, Германия и Гърция и по време на 

извънредното положение, поради пандемията от коронавируса. Това, меко казано, би 

било безобразие, ако се окаже, че е вярно, тъй като ние същевременно няма къде да 

изнесем опаковани и приготвени за транспорт по договор пестициди, което призна 

самият екоминистър Емил ДимитровЕмил Димитров - Ревизоро. Той съобщи също, че 

в Бобов дол пак започват да горят боклуци и така... 

Докато чакам отговор на въпросите, които пратих на служителите от МОСВ, се обадих 

на ресорния зам.-кмет на Елин Пелин по тези тежки проблеми  Николай Савов. Та от 

коментара му стана ясно, че някои в Елин Пелин комай не правят много ясна разлика 

между компютри и компоти. Ето какво поясни той: 

 

"В завода, в който се преработват полиетиленови пликчета, няма технология за 

изгарянето им. Процесът на преработката им, е да се сортират по цветове, след 

което се вкарват в една машина, която ги разтопява при 200 градуса и ги прави на 

гранулки, които по форма приличат на леща. Няма горене. 

Не зная кой твърди, че фирмата продължава да приема отпадъци, тъй като няма право 

да го прави, но до самия завод се карат полиетиленовите пликове, които са 

пакетирани на бали и от тях се прави гранулат, както вече поясних. Малка част от тях, 

които не могат да бъдат гранулирани и рециклирани, се изкарват от Елин Пелин и се 

депонират в специално пригодени затова депа, но някъде далеч извън града. 

 

Не е вярно, че фирмата била съсипвала почвата на Елин Пелин, защото тя няма 

договор и не депонира нищо тук. Може да кара своите боклуци някъде другаде, но не 

го прави в регионалното депо, което е в Горна Малина и го ползваме и двете общини. 

Със сигурност обаче отпадъците на фирмата не са на наша територия. 

 

Но вижте, има една група хора, които страдат от болни политически амбиции към 

местната власт на община Елин Пелин.  Тези хора периодично през два месеца 

пускат неверни информации, за да привличат вниманието на някои медии. Това са 

хора, които преди време били ангажирани в някогашния проект на Николай Бареков  

и имената им мога да ви кажа, ако искате. Преди време те предложиха да се 

организира референдум с искане да се затворят фабрики и цехове, да се 

ремонтират водопроводите и пътищата и прочее популистки лозунки, които не могат 

да се реализират за три дни, но се оказа, че хората не се подписаха и не ги 

подкрепиха. От тогава не спират да създават шум и да предизвикват паника. 

 

Ние нямаме правомощия да проверяваме какво се случва на територията на частна 

фирма, но МОСВ и РИОСВ са длъжни да проверяват и следят движението на 

отпадъците. Общината също има проблем, защото имаме отпадъци, които няма къде 

да изнасяме." 

 

Това е положението в Елин Пелин, според човек, който има отговорност към местните, 

чрез поста, който заема, а и застава с името си пред хората. Какви отговори ще ни 

пратят проверяващите от МОСВ, ще видим, надявам се. Дано шефката на дирекцията 

в министерството, която се изхранва от нашите данъци, занимаваща се с проблемите 

с отпадъците не реши, че примерно не одобрява политиката на своя пореден 

министър и затова не отговаря на питания на журналисти. Дано, защото ние на разни 

слухове, които твърдят подобни неща, не вярваме. Също така не ни допада и старата 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

и много вредна шопска поговорка: Я не сакам на мене да ми е добре, сакам на Вуте 

да му е зле. 

 

Източник: Вести 

 
Заглавие: Прокуратурата и полицията влязоха в ТЕЦ "Бобов дол" 

 

Поводът е информацията, че там е възобновено изгарянето на отпадъци 

 

Линк: https://www.vesti.bg/bulgaria/ministyr-emil-dimitrov-se-iavi-v-prokuraturata-6107574 

 

 
 

Текст: П итаха ме как са протекли проверките през януари, февруари и март в ТЕЦ 

"Бобов дол", заяви пред медиите министърът на околната среда и водите Емил 

Димитров, след като се яви в прокуратурата във връзка с отпадъците, които се извозват 

от София и тези, които се насочват към ТЕЦ "Бобов дол". 

 

Междувременно стана известно, че в ТЕЦ "Бобов дол" е започнала проверка дали се 

горят отпадъци. 

 

По думите на Димитров от ТЕЦ-а са си купили и монтирали инсталации, и заводът е 

започнал да обработва отпадъци. 

 

Министърът добави, че е поел ангажимент пред прокуратурата да даде за миналия 

месец информация какви количества отпадъци са излизали от София към Враца, 

Сливен и "Бобов дол". 

 

Емил Димитров обясни, че от София се извозват около 200 тона отпадъци за Враца, 

около 22-28 тона за Сливен и има изпратени, в няколко дни през миналата седмица, 

по 100 тона дневно за "Бобов дол". Той добави, че би могло да възникне криза с боклука 

в София, но Столична община трябва да се справи, докато не се направи заводът за 

третиране на отпадъци. 

 

Под надзора на Районна прокуратура Дупница икономическа полиция и служители 

на РИОСВ тази сутрин влязоха в ТЕЦ "Бобов дол" във връзка с информацията, че там е 

възобновено изгарянето на отпадъци. 

 

На място ще се провери дали ТЕЦ-ът разполага с всички необходими инсталации за 

опазване на околната среда и какъв точно отпадък се гори. 

 

ТЕЦ "Бобов дол" отново ще гори отпадъци 

 

В края на миналата седмица от ТЕЦ заявиха, че отново ще горят отпадъци, след като 

забраната на министъра на околната среда и водите отпреди два месеца е 

https://www.vesti.bg/bulgaria/ministyr-emil-dimitrov-se-iavi-v-prokuraturata-6107574
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отпаднала. Според информацията ще могат да се изгарят по 96 тона RDF отпадък на 

всеки 24 часа. 

 

Подновеното изгаряне на отпадъци предизвика сериозно недоволство сред местното 

население. 

 

Преди два месеца за кратко беше задържан изпълнителния директор на ТЕЦ-а инж. 

Емил Христов, на който бе наложена мярка за неотклонение "парична гаранция" от 30 

хиляди лева. 

 

Действията на прокуратурата и МВР стартираха след като в града бяха главният 

прокурор Иван Гешев и вътрешният министър Младен Маринов. 

 

RDF (Refuse Derived Fuel) е гориво, произведено от различни видове отпадъци, като 

"твърди битови отпадъци" (MSW), промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни 

търговски обекти). Горивото представлява раздробената фракция на отпадъка. По 

състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например 

хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. Терминът 

RDF не е законово дефиниран. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Горим отпадъци, но как си плащаме 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/dezinfektsirat-konteineri-i-spirki-v-10-stolichni-

raiona-snimki 
 

 
 

Текст: Камара с боклуци откриха инспектори на ул. "Дойран", бл. 2 на спирка на 

тролей № 2 и 9, отпадъците са изчистени В 10 от 24-те столични района днес бяха 

дезинфекцирани съдове за битови отпадъци и пространства около тях, съобщиха от 

Столичен инспекторат. Ежедневно продължава работата по обработка на 

контейнерите в софийските райони и спирки на градския транспорт. Днес екипити 

са третирали зоните в Лозенец, Искър, Нови Искър, Панчарево, Триадица, Младост, 

Илинден, Сердика, Красно село, Люлин, Слатина. 

 

Едновременно са третирани и пространства срещу коронавирус и продължават и 

дейностите по почистване от наноси на регулите на пътните платна. От наноси бяха 

почистени улици в районите Витоша, Илинден, Сердика, както и по  бул. "България", ул. 

"Видин", "Казанлък", ул. "Трън" и др. При текущ контрол в район "Красно село" 

инспекторите са установили силно замърсена зона, която е зад спирка на градския 

транспорт. Купчината с отпадъци  от извърляни салфетки, ръкавици и други отпадъци 

е на ул. "Дойран", бл. 2 на спирка на тролей № 2 и 9 в посока ж.к. Борово. Инспекторите 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/dezinfektsirat-konteineri-i-spirki-v-10-stolichni-raiona-snimki
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/dezinfektsirat-konteineri-i-spirki-v-10-stolichni-raiona-snimki
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са предприели необходимите мерки за незабавно почистване на отпадъците и 

тяхното събиране. 

 

 


