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Текст: Десет лица са привлечени като обвиняеми за незаконни действия при 

вноса и утилзирането на отпадъци. Това съобщи на брифинг говорителят на 

главния прокурор Сийка Милева. Седем от тях са за участие в организирана 

престъпна група/ОПГ/, създадена с користна цел, в която има и длъжностни 

лица. Останалите трима са за данъчни престъпления като на един е  "повдигнато 

и вторично престъпление - за управление на опасни  отпадъци".  

 

    Милева уточни, че спрямо четирима от групата наблюдаващите прокурори ще 

направят искане до Специализирания наказателен съд за налагане на най-

тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". За двама от 



участниците наблюдаващите прокурори ще поискат домашен арест, а за едни 

- парична гаранция от 1 млн. лв. 

 

    Отделно от това, в качеството на обвиняеми са привлечени още три лица за 

данъчни престъпления като за тях са определени мерки за неотклонение 

"парична гаранция", според семейното им и имуществено положение. 

    За единия от братя Бобокови ще бъде поискана мярка "задържане под 

стража", за другия - парична гаранция от 1 млн лв., каза Генка Брезашка, един от 

тримата наблюдаващи прокурори по досъдебното производство. 

 

    В жилището, обитавано от обвиняемия А.Б., е намерена и иззета цветна 

снимка, на чийто гръб са изписани имена, съответстващи на имената на 

публично известни личности у нас, някои от които са убити през години, съобщи 

още Сийка Милева. Срещу имената са били записани големи суми пари от 

порядъка на 70 млн. долара и между 100 и 300 млн. лв. 

 

    В жилище, обитавано от друг обвиняем - П.Б, са намерени и иззети 

автобиографии със снимки на длъжностни лица от Министерството на 

правосъдието и от МРРБ, както и автобиография със снимка на наблюдаващ 

прокурор по случая с Васил Божков във връзка с обвинението за извършване на 

тежки умишлени криминални  престъпления. 

 

    В хода на разследването са иззети и множество счетоводни документи, 

договори, пълномощни, ценни вещи и луксозни автомобили, добави Милева. 

    В над 40 обекта  са извършени процесуално-следствени действия, допълни 

комисар Ивайло Иванов, гл. секретар на МВР. Операцията е организирана в 

рамките само на няколко часа, в няколко области. 

 

    До момента от събраните доказателства е установено, че групата  е 

извършила престъпления срещу околната среда, данъчни, документи 

престъпления с участието на лица от МОСВ, посочи и.д. административен 

ръководител на Спецпрокуратурата прокурор Ангел Илиев. 

 

    Прокурор Брезашка потвърди, че длъжностните лица в ОПГ са зам.-министърът 

на околната среда Красимир Живков и директорът на РИОСВ-Плевен. Към 

настоящия момент е установено, че зам.-министърът е бил в изключително близки 

отношения с братя Бобокови. Той, по думите й, е извършвал неправомерни 

действия, с които е подпомагал "противозаконната дейност на братя Бобокови, 

свързана с вноса и износа и на отпадъци от чужбина". Тя се е осъществявала 

абсолютно фиктивно с дружества, финансирани от братята и контролирани от 

тях. 

 

    Наред с това е установено, че Живков, в качеството си на зам.-министър, 

възползвайки се от служебното си положение, е оказвал натиск върху подчинени 

на него длъжностни лица от екоминистерството и на директори от регионални 

инспекции по опазване на околната среда.  

 

    В хода на разследването, добави Генка Брезашка, е установено, че конкретно 

под въздействието и покровителството на директора на РИОСВ-Плевен съвместно 

с представители на търговските дружества е имало фиктивни проверки с 

отразени неверни обстоятелство. 



     По това наказателно производство е сформиран съвместен българо-

италиански екип по инициатива на нашата страна. Събраните доказателства 

сочели, че част от контролираните от обвиняемите бизнесмени фиктивни 

търговски дружества не са имали капацитет за осъществяване на необходимите 

по закон действия, за които са имали издадени нотификации и разрешения. Част 

от тези дружества са регистрирани в Италия. 

 

    Към този момент категорично било  установено, че голяма част от отпадъците 

изобщо не са били третирани по определения от закона ред. 

    С голяма степен на вероятност може да се каже, че към наказателна 

отговорност ще бъдат привлечени и други лица, вкл. и длъжностни, обяви Ангел 

Кънчев, зам-административен ръководител на СП. 
 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие:  Петиция за забрана на вноса на отпадъци тръгва от Варна 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Peticiya-za-zabrana-na-vnosa-na-

otpaduci-trugva-ot-Varna-970873 

 

 
 

Текст: Общественият център за околна среда и устойчиво развитие във Варна 

внесе петиция за забрана вноса на отпадъци за изгаряне в Министерството на 

околната среда и водите. Документът беше изпратен до министър Емил 

Димитров на 28 май 2020 г. (четвъртък), когато бяха задържани заместник-

министърът на околната среда и водите Красимир Живков и още петима души 

във връзка с разследване вноса на отпадъци за изгаряне. 

 

В петицията се настоява за вето върху вноса на отпадък с код 19 12 10 с цел 

енергийното му оползотворяване в България, както и за подобряване контрола 

при импорта на всички видове отпадъци с цел оползотворяване, депониране, 

съхранение или реекспорт. Една от мерките в тази посока е създаването на 

публичен регистър на внесените, депонираните, оползотворените и 

реекспортираните отпадъци на територията на страната, както и на всички 

дружества, които се занимават с тази дейност по веригата, коментира Илиян 

Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Факт е, че в 

условията на ограничено движението на хора и стоки през границите ни по 

време на извънредното положение, вносът на боклук от Италия и Великобритания 

през Пристанище Варна продължи, съобщава Илиев.  

 

По думите му, неяснотата относно количеството внасяни отпадъци, контрола на 

декларираното и действително влязлото в страната, както и фирмите, които 

оперират с тези стоки, пораждат възможности за корупция и злоупотреба с 

власт. Затова екологът не са учудва от новите арести в екоминистерството и 

регионални инспекции именно по темата с боклука. 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Peticiya-za-zabrana-na-vnosa-na-otpaduci-trugva-ot-Varna-970873
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Преди ден от Прокуратурата обявиха, че зам.-министър Красимир Живков е 

съдействал за издаването на нотификации за внос на отпадъци основно от 

Италия. Доказателствата сочели още, че той индиректно е оказвал натиск на 

служители на дирекции за съгласуване на нотификации на определени 

дружества, въпреки че те не отговаряли на необходимите изисквания. 

 

Петицията срещу вноса на отпадъци за изгаряне стартира от Варна в началото 

на февруари онлайн на peticiq.com. До момента в нея са се подписали близо 

400 души. Изпращането й на хартиен носител стана, заедно с подписите на 57 

души – участници в Гражданския форум "Конференция по демокрация 2020“. 

 

Петицията се явява по своята правна същност предложение по смисъла на 

Административно-процесуалния кодекс. Във връзка, с което министърът би 

следвало да я процедирате по реда на съответните норми. Негов ангажимент е 

да уведомите относно предложението министър-председателя, както и 

постоянната парламентарна комисия по околната среда и водите. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В община Левски ще се събират опасни отпадъци от домакинствата 

през юни чрез мобилни пунктове 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2220001 

 

 
 

Текст: В община Левски мобилни пунктове ще събират опасни отпадъци от 

домакинствата през юни, съобщиха от общината. 

Кампанията е организирана от 3 до 23 юни. Графикът е разположен във времето 

от 9.00 ч.до 13.00 ч. в град Левски и в селищата на общината.  

Опасните отпадъци, които подлежат на безвъзмездно предаване от страна на 

гражданите, са лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и 

живак/и други отпадъци, съдържащи живак/;перилни и почистващи препарати, 

дезинфектанти, белина и др.; препарати за борба с вредители, пестициди, 

киселини, основи и фотографски химични вещества, съдържащи опасни 

вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, 

мастила; опаковки от посочените продукти; негодни батерии и акумулатори.  

Ще се приемат и излезли от употреба електрически и електронни уреди, в т.ч. 

стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически 

домакински уреди, луминесцентни лампи. 

Община Левски посочва, че неправилното съхранение на опасните отпадъци, 

тяхното нерегламентирано изхвърляне или опити за обезвреждане, могат да 

доведат до сериозна вреда на околната среда и човешкото здраве. 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2220001


Съгласно графика на 3 юни пунктовете ще работят от 9.00 ч.до 13.00 ч. на 

площадите в селата Асеновци и Градище. На 9 юни кампанията ще продължи на 

площада в село Козар Белене и срещу комплекс "Елба" в град Левски. На 10 юни 

ще бъде в град Левски - в градския парк, и на зелената площ до джамията. На 16 

юни отпадъци ще се събират в село Обнова на площадите - до пощата и "долен" 

център. На 23 юни двата мобилни събирателни пункта ще бъдат отново в град 

Левски - до жп гара Левски и до Пощата. 

Тези отпадъци се приемат и в Център за събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в град Левски, който се намира в индустриалната зона 

на града, в непосредствена близост до Петролна база, стар ДАП и Топливо 

Левски - Екострой БГ, посочват от община Левски. 

Източник: ДНЕС 

 

Заглавие: Откриха голямо количество загробен боклук в старо ТКЗС в Червен бряг 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/krimi/otkriha-golyamo-kolichestvo-zagroben-bokluk-v-staro-

tkzs-v-cherven-bryag 

 

 
 

Текст: Голямо количество загробен опакован боклук с неясен произход е открит 

в местност край град Червен бряг. Уведомена е Регионалната инспекция по 

околната среда и водите в Плевен, както и прокуратурата. 

 

Кметът на Червен бряг д-р Цветан Костадинов е получил сигнал снощи  - около 

17.30 часа, и веднага е предприел мерки за изясняване произхода на отпадъците, 

намерени в района между град Червен бряг и Пети квартал. 

"Някакви хора открили някакви чували в Пети квартал. Изпратих наши хора от 

Общинския инспекторат да проверят на место сигнала и откриха количество - 

немалко, загробено. Това са пакети опакован боклук, от който Общинският 

инспекторат е взел някакви малки части и там е видял, че наистина количествата 

са сериозни - опакован боклук, той е под земята", каза кметът пред БНР. 

Отпадъците са били открити под тревата. Инспекторите на общинската 

администрация смятат, че количеството им е около 350 кубика, вероятно 

изхвърлени от 2-3 ТИР-а, които са влезли по черни пътища. 

Кметът уточни, че отпадъците са загробени в едно изоставено старо ТКЗС. 

До мястото нямат достъп автомобили, смята кметът. Той е възложил на 

общинските служители и те са поставили сигнална лента, с която е оградена 

територията върху която личи, че има изхвърлен боклук. 

Находката идва в момент, когато отново се разгоря аферата "Боклукгейт", които 

доведоха до арести, сред които зам.-министъра на екология и бившият шеф на 

екоинспекцията в Плевен. 

 
Източник: Марица 

 

https://dnes.dir.bg/krimi/otkriha-golyamo-kolichestvo-zagroben-bokluk-v-staro-tkzs-v-cherven-bryag
https://dnes.dir.bg/krimi/otkriha-golyamo-kolichestvo-zagroben-bokluk-v-staro-tkzs-v-cherven-bryag


Заглавие: Щъркели сепарират боклука на депото в Шишманци 

Линк: https://www.marica.bg/samo-v-marica/razsledvane/ekologichno-v-

ekozavoda-za-50-miliona-shrkeli-separirat-bokluka-na-depoto-v-shishmanci 

 

 
 

Текст: Според жителите на съседните села одобрената технология за обработка 

на отпадъците не се спазва и затова съоръженията са изчерпали капацитета си 

3 пъти по-бързо от предвиденото. 

  

Планина от боклуци се издига на километър и половина от първите къщи на 

Шишманци зад Завода за преработка на битови отпадъци, видя репортер на 

"Марица". 

 

Булдозер разстила купищата, в които се виждат найлон, гуми, стиропор и други 

отпадъци. Те се изсипват от камионите на завода, които като на конвейер 

пристигат през 2-3 минути. Депото е почерняло от щъркели, чайки и гларуси. Като 

чистачи птиците ровят в купищата смет за храна.  

Според одобрената технологична схема на работа в Екологичния завод, 

изграден с над 50 милиона, осигурени от държавата и Община Пловдив, на 

депото трябва да пристига само механични отпадъци, най-вече от строителни 

материали, след сепарация на боклука. Така котлованите трябваше да имат 

близо 30 години живот.  

 

Капацитетът обаче е изпълнен за по-малко от 10, а частният оператор на завода 

настоява, че собственикът - Община Пловдив, трябва да инвестира нови милиони 

за изграждането на нови клетки. В завода се събира смет от още 6 общини. 

Запознати с проекта твърдят, че предвидените в инвестиционния план съоръжения 

за преработка на място на хартия, найлон и метал не са изградени. Формално 

се извършвала още сепарацията и компостирането на органичните отпадъци. 

Именно това е причината за бързото изчерпване на капацитета на котлованите.   

Не мога да коментирам, отговарям само за юридическите въпроси, коментира 

пред "Марица" Георги Колев, адвокат на консорциума, който стопанисва 

екозавода по договор с Община Пловдив. Той насочи репортера ни към 

директора Стоян Гидиков.  

 

Пред "Марица" Гидиков не се ангажира с коментар на заснетото, но обясни, че 

приблизително 30 процента от постъпващия отпадък в завода - 10 хил. тона на 

месец, се депонира,  тъй като не може да бъде оползотворен. Клетка №1 е 

запълнена и запръстена, но не е рекултивирана, депонира се в момента в клетка 

№2. 

 

Гидиков отрече твърденията на жителите на селата, че не се спазва технологията 

на преработка на отпадъците и това води до бързото запълване на клетките.   

"Няма предсрочно запълване на клетката и не знам кой го твърди. Това са 

несериозни работи. Който го твърди, трябва да има нужните документации за 

това. Ежемесечно в РИОСВ и Община Пловдив се подават справки какво е 



количеството на приетия и обработен, депониран и сепариран отпадък, както и 

количеството на добит компост, откакто съществува заводът, съгласно 

комплексното разрешително, по което работим", категоричен е Стоян Гидиков.  

С планината от смет свикнахме, но с миризмата не можем Няма зиме, няма 

лете, мирише на мърша, разказват жители на Шишманци. Обясняват, че за 

протести срещу завода непрекъснато се говори, но вече никой не вярва, че от тях 

има полза.  

 

Твърдят, че почти всяка вечер след 22 ч. се усеща неприятна миризма на изгоряло, 

и допускат, че боклуците може да се горят, за да се намали техният обем в 

депото. Някои обясняват, че т. нар. сепариране, което трябва да се прави в 

завода, е само проформа. 

 

"Категоричен съм, че миризма от сметището от горене на отпадъци след пожара 

през август м.г. няма. В ромската махала често горят различни неща и понеже е 

в края на селото и същата посока, много от жителите смятат, че всичко идва от 

сметището. Наистина, когато вятърът е източен, се усеща друга неприятна 

миризма.  

 

Постъпвали са сигнали, че мирише от завода, и от тел. 112", коментира кметът на 

Шишманци Александър  Атанасов. И допълва, че нито е срещу жителите, нито 

срещу завода. Смята, че е нужно балансирано решение за двете страни.  

"Това не е магазин да го затвориш, ако го сториш, ще пострада целият регион, 

тъй като сметта все някъде трябва да се преработва", смята Атанасов. И допълва, 

че според него трябва нова технология за завода, а за това са нужни много 

средства, и да се научим да сепарираме боклука още от вкъщи.  

  

Шефът на екозавода Стоян Гидиков: Няма предсрочно запълване на клетката 

 

  

- Г-н Гидиков, спазва ли се одобрената технология при преработката на боклука 

в завода? 

- Да. Няма причина да се коментира, че не се спазва технологията.  

 

- Доколкото сме запознати, би трябвало да се отделят металът, стъклото и 

хартията? Какви количества метал, найлон и хартия се събират на месец и къде 

ги предавате? 

- Не мога да ви отговоря така по телефона, на момента. Само да ви кажа, че 

тази информация се предоставя ежемесечно на РИОСВ - Пловдив в специален 

формуляр. Тази информация даже не е необходимо аз да ви я давам, тя 

постъпва служебно в инспекцията.   

 

- Хора от селата наоколо твърдят, че нищо не се сепарира в завода и това е 

причината толкова бързо да се пълни клетката? 

- Колко точно бързо да се пълни? Има комплексно разрешително, в което е 

упоменато всяка една от клетките за колко време трябва да се напълни.   

 

- Има ли наистина предсрочно запълване на клетките? 

- Предсрочно запълване на клетката! Мисля, че такова нещо няма и не знам кой 

го твърди. Това са несериозни работи. 

 



- Произвежда ли се компост, както бе заложено при откриването на завода? 

Какви количества са добити и реализирани до момента? 

- Да, разбира се, че се произвежда. Предприятието основно го използва за 

собствени цели за запръстяване и рекултивация. Материалът, добит от този тип 

инсталации, се нарича стабилизирана органична фракция. Той може да се 

използва за запръстяване и рекултивация на нарушени терени и сметища. От 

няколко години наредбата разрешава той да се използва за запръстяване 

частично, до определени количества. Ще го използваме в рекултивацията на 

клетка 1, да речем, и за в бъдеще за клетка 2, и т.н 

 

- В момента коя клетка се запълва? 

- Номер 2.  

 

- А ще има ли трета? 

- Би трябвало да има клетка 3 и клетка 4. Така е предвидено в проекта, който е 

одобрен преди доста години.  

 

- Има твърдения от жителите на селата, че периодично се палят отпадъци, за 

да се намали техният обем в депото? Вярно ли е, че се изгарят? 

- Нямаме причина да правим такова нещо. Тези твърдения не мога да ги 

квалифицирам даже. Нямам представа коя е клетката, която се снимали. Може 

да е и клетка номер 1, която е запълнена, но не е рекултивирана. Клетка №1 е 

запръстена. Ако не беше, щеше да има, може би, доста сериозни количества 

отпадъци наоколо.  

 

 


