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Източник: Капитал 

 
Заглавие: МОСВ пак затвори временно пещите за биомаса и отпадъци на ТЕЦ "Бобов 

дол" 

 

Според екоинспекторите ТЕЦ-ът, свързан с Христо Ковачки, е нарушил серия 

изисквания 

  

Линк:https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/10/4053115_mosv_pak_zatvori_vr

emenno_peshtite_za_biomasa_i/ 
 

 
 

Текст:  На ТЕЦ "Бобов дол" отново е забранено да гори биомаса и отпадъци, след като 

днес Министерството на околната среда и водите е издало принудителна 

административна мярка. Това се случва само две седмици след като предишната 

забрана на екоминистерството отпадна. 

 

Причината е, че екоинспекторите са установили поредица от нарушения в свързаната 

с Христо Ковачки централа и несъответствия с условията в комплексните 

разрешителни и нормативните изисквания. По-конкретно - автоматичната система за 

преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими 

емисии не отговаря на изискванията. Не е извършено и основно охарактеризиране на 

определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството. За останалите 

отпадъци не са съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване, 

съобщават от екоминистерството. 

 

Засечено е и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на 

работа през комин, който следва да се използва единствено при преходни режими 

на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

 

Всичко това е било установено в началото на април от експерти от регионалните 

екоинспекции в Перник, Враца, София и Стара Загора, които са извършили 

комплексна проверка на дейността на ТЕЦ-а. Проверките бяха назначени с 

разпореждане на Върховната административна прокуратура (ВАП) и последваща 

заповед на министъра на околната среда Емил Димитров. 

 

Проблеми и пак проблеми 

  

Проверките в ТЕЦ-овете на Ковачки са чести, а проблемите и скандалите - почти 

редовни. По-рано - през февруари, ВАП съобщи, че е възложила на екоминистъра да 

провери централите, свързани с Ковачки, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, 

внесени от ЕС. В Бобов дол на място отиде и главният прокурор Иван Гешев заедно с 

министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Двамата обявиха, че са 

констатирали две нарушения, първото от които е замърсяване на въздуха, като даже 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/10/4053115_mosv_pak_zatvori_vremenno_peshtite_za_biomasa_i/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/04/10/4053115_mosv_pak_zatvori_vremenno_peshtite_za_biomasa_i/
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било образувано досъдебно производство за това, че централата е горяла боклук, 

смесен с въглища. 

 

 "Освен това на площадка в съседство с централата нерегламентирано се складира 

боклук за изгаряне, който най-вероятно не отговаря на показателите за т.нар. RDF", каза 

тогава главният прокурор. 

 

В края на януари пък ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" отхвърли обвиненията на 

екоминистъра Емил Димитров, че централата има проблеми с филтрите и затова й 

бе наложена забрана за горене на боклук. В отговори до "Капитал" от ТЕЦ "Бобов дол" 

обявиха, че и трите енергийни блока разполагат с електростатични филтри с 

коефициент на полезно действие 99%. 

 

Преди това екоминистърът съобщи, че смята да забрани горенето на RDF в 

централата, докато тя не изпълни всички условия в комплексното си разрешително. От 

ТЕЦ "Бобов дол" обаче заявиха, че разрешителното не изисква изграждане на нови 

пречиствателни съоръжения, за които споменава министърът. 

 

Разрешение 

 

Според комплексното разрешително в ТЕЦ "Бобов дол" могат да се изгарят по близо 

100 тона RDF отпадък на денонощие, а от централата са поели ангажимент да 

монтират станции за чистотата на въздуха в района на Дупница и Големо село, на 

чиято територия е централата, както и в самия Бобов дол. 

  

Източник: БНР 

 
Заглавие: АИКБ: Без такса битови отпадъци и данък сгради за затворените обекти 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101257335/aikb 
 

 
 

Текст: Да се прекрати заплащането на такса битови отпадъци и данък сгради за 

затворените обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността 

си. 

 

Това предлага Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в пакет от 

допълнителни мерки за смекчаване на икономическите последици от извънредното 

положение. Те ще бъдат обсъдени в понеделник от Националния съвет за тристранно. 

 

Сред предлаганите от АИКБ мерки е извънредна еднократна компенсация от 1000 

лева за самонаети, за микропредприятия с до девет заети, както и за така наречените 

независими работещи и за артистите. 

 

https://bnr.bg/post/101257335/aikb


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

От работодателската организация настояват още отсега да започне разработване на 

програма за излизане от кризата, като се набелязват мерки, които ще трябва да се 

прилагат след вдигането на извънредното положение. 

 

Сред лансираните от АИКБ мерки са също отлагане на ДДС върху неплатените 

фактури за периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна, 

осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи, 

както и мерки в сферата на насърчаване на туризма, сред които облекчено издаване 

на визи на основните групи туристи като например руски при пристигането им в 

България на място, както и разрешаване на дейността на малки семейни хотели и 

ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност. 

 

От работодателската организация смятат, че са необходими и редица изменения и 

допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 

 

Източник: Burgasnews.com 

 
Заглавие: В понеделник отварят Мобилните центрове за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-

%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/ 
 

 
 

Текст: Общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО“ възобновява дейността на Мобилните 

центрове за разделно събиране на отпадъци от 13.04.2020 г., понеделник. 

 

Работното им време в дните от 13-ти до 16-ти април ще е от 9.30 до 18.00 часа 

 

Същото ще е и след 21-ви април, когато влиза в сила нормалният им график – от 

вторник до събота. Служителите, които работят в Мобилните центрове, ще спазват 

всички изисквания за безопасност и дезинфекция по време на извънредното 

положение. Правете го и вие! 

 

За поредна година всеки бургазлия, заплатил пълния размер на дължимите местни 

данъци, може след 1 май да получи безплатно 5 литра пакетиран висококачествен 

компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“. Бонуса потърсете във всеки от Мобилните 

центрове за разделно събиране на отпадъци. Тук можете да видите къде са 

разположени те. 

 

https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
https://www.burgasnews.com/2020/04/11/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/
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Когато отидете до Мобилния център за бонуса, трябва да носите със себе си платежен 

документ за своя имот. Ако имате няколко имота, за всеки от тях ви се полагат по 5 

литра компост, който е най-добрият наторител за градински и стайни растения, без 

грам химия в състава си. 

 

Срокът за плащане на местни данъци в Бургас с 5 % отстъпка бе удължен до 30 юни. 

 

Напролет бургазлии традиционно подхващат домашни ремонти и разчистване. Но не 

изхвърляйте строителните отпадъци безразборно край контейнерите! Подайте заявка, 

за да бъдат извозени безплатно. Как става това – прочетете ТУК. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Извършиха проверка по сигнал за изхвърлени гуми до контейнери в 

Асеновградско 

 

Сметопочистването се извършва по график, без почивен ден 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/izvarshiha-proverka-po-signal-izhvarleni-gumi-

konteineri-175154/ 
 

 
 

Текст: Във връзка с публикации в медии и в социалните мрежи по отношение на 

съдове за битови отпадъци, до които бяха изхвърлени автомобилни гуми, община 

Асеновград уведомява, че снимките са разпространени седмица, след като са били 

направени. 

 

Проверка в деня на публикуване на материалите е показала, че на кръстовището на 

улиците „Мануш Войвода“ и „Атанас Мишев“ състоянието на сметосъбирането не 

отговаря на показаното в публичното пространство. Почистването в града се извършва 

ежедневно, но в този момент е имало натрупано по-голямо количество отпадъци в 

следобедните часове на деня. 

 

Община Асеновград уверява, че сметопочистването се изпълнява по график, без 

почивен ден. Призовават се гражданите за изхвърляне на твърди едрогабаритни битови 

и строителни отпадъци да ползват площадката, на която могат да депонират 

безплатно до 100 килограма на ден. 

 

При установяване на нарушители, които оставят до съдовете за смет мебели, уреди и 

други ненужни им небитови вещи и отломки от строителство, същите ще бъдат 

санкционирани. 

 

Припомняме, че вече има няколко санкционирани лица, които изхвърлят отпадъци на 

нерегламентирани места в Асеновградско. 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/izvarshiha-proverka-po-signal-izhvarleni-gumi-konteineri-175154/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/izvarshiha-proverka-po-signal-izhvarleni-gumi-konteineri-175154/
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Източник: Cross.bg 

 
Заглавие: 16 т отпадъци са почистени в 5-километровия участък между Русе и Мартен 

 

Линк: https://www.cross.bg/ryse-ychastuk-otpadutzi-1629818.html#.XpPwDX97mhc 

 

 
 

Текст: 16 тона отпадъци са почистени и извозени в последните дни в 5-километровия 

участък на път II-21 Русе - Силистра. Отсечката между Русе и Мартен се използва от 

товарните автомобили за изчакване да преминат ГКПП „Дунав мост" в посока Румъния 

и това налага периодичното почистване на прилежащите крайпътни пространства. 

 

Областно пътно управление - Русе е възложило на пътноподдържащата фирма, 

изпълнител по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища 

на територията на област Русе, да почисти сервитута на второкласния път, както и на 

останалите пътни артерии в областта. 

 

Продължава сметосъбирането и извозването на отпадъци от средната разделителна 

ивица, банкетите и уширенията за аварийно спиране на четирилентовия участък. 

Почистването на зелените площи по бул. „Тутракан" в чертите на гр. Русе, до табела 

„Край населено място" при км 1+565 се осъществява от община Русе. 

 

https://www.cross.bg/ryse-ychastuk-otpadutzi-1629818.html#.XpPwDX97mhc

