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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Върнахме пореден тир с отпадъци на Италия 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/vurnahme-poreden-tir-s-otpaduci-na-

italiya/ 

 

 
 

Текст: На 21 януари тази година след подаден сигнал до РИОСВ – Монтана бе 

установен незаконен превоз на отпадъци по смисъла на Регламент 1013. Товарът, 

представляващ пластмасови отпадъци с нееднороден състав в насипно 

състояние, не е придружаван от документацията, изискваща се по регламента, 

а получателят е отказал приемането на отпадъците. 

 

Днес тирът с отпадъци отпътува обратно за Италия. Връщането стана възможно 

след проведена процедура по регламента 1013 между МОСВ и компетентните 

органи в Италия. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изказва 

благодарност на следствените органи за поредното успешно взаимодействие и 



техния принос за предотвратяване на последствията от нелегалния превоз за 

околната среда. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Наложена е нова принудителна административна мярка на „ТЕЦ - 

Бобов дол“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/nalojena-e-nova-prinuditelna-

administrativna-myarka-na-tec-bobov-dol/ 

 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна 

проверка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, 

„Комплексни разрешителни“ и „Води“. Установени бяха несъответствия с 

екологичното законодателство. Съставени са протоколи и е наложена 

принудителна административна мярка (ПАМ). 

 

Припомняме, че с предишна заповед (ПАМ) от 09.04.2020 г. на директора на 

РИОСВ-Перник беше преустановено изгарянето на отпадъци заради нарушения 

на Закона за опазване на околната среда от страна на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД и 

бяха спрени част от производствените дейности. Дружеството обжалва 

заповедта пред Върховния административен съд (ВАС). 

 

С определение, постановено от ВАС, беше спряно предварителното изпълнение 

на ПАМ от 09.04.2020 г., което представлява по същество разпломбиране на 

техническите съоръжения и пускането им в действие до окончателното 

приключване на съдебната процедура. Експертите от двете инспекции в Перник 

и София са извършили разпломбирането, в изпълнение на определението на 

ВАС. 

 

След извършената проверка и установените несъответствия със Закона за 

опазване на околната среда, директорът на РИОСВ - Перник издаде нова 

административна мярка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, с която наложи отново 

забрана на дружеството да изгаря отпадъци. Установено е, че операторът „ТЕЦ - 

Бобов дол“ ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видео заснемане на всички 

точки от площадката при приемане на отпадъците и при извършване на 

процесите по последващо третиране, проследявани в реално време. 

Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол 

върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на 

приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по 

последващото им оползотворяване от контролните органи. 

 

Изготвена е нова принудителна административна мярка от 11.06.2020 г. с цел 

превенция на нарушения на екологичното законодателство, по силата на която 

отново са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството. 
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По настояване на министъра на околната среда и водите, в МОСВ беше 

проведена среща с ръководството на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. В резултат на 

проведената среща дружеството информира министъра, че на 08.06.2020 г. е 

проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, на 

което е взето решение, отразено в протокол №4 от 08.06.2020 г., че предвид 

сериозното обществено и медийно напрежение за дейностите по 

оползотворяване на РДФ горива, този вид гориво да отпадне от разрешените в 

Комплексното разрешително №45-H4/2019 г. на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. В МОСВ е 

постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения 

отказ дружеството да изгаря РДФ модифицирани горива в своите мощности. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие:  Екоинспекцията в Русе проверява сигнал за струпани отпадъци на 

площадка 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/ekoinspekciiata-v-ruse-proveriava-signal-za-

strupani-otpadyci-na-ploshtadka-2229185 

 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е извършила 

преди ден съвместна контролна проверка с органите на реда на площадката 

на "Тролейбусен транспорт Русе" ЕООД, намираща се в Западна промишлена 

зона в крайдунавския град, по сигнал на собственика й, че има струпани 

неопасни отпадъци. Това съобщават днес от екоинспекцията в Русе. 

 

На място били установени големи количества неопасни местни пластмасови 

отпадъци, струпани от частна фирма, която е бивш наемател на площадката. 

Събраната до момента информация е от собственика на имота и предстои да 

се установи нейната достоверност. Тъй като лицето, което е струпало 

отпадъците, на този етап не може да бъде открито от собственика на 

площадката, последният едностранно е прекратил договора за наем. 

 

От екоинспекцията информират, че проверката не е завършила все още, тъй 

като предстои да се установи произхода на отпадъците, начинът и времето на 

тяхното съхранение. 

 

От РИОСВ припомнят, че според закона отговорността за възстановяването и 

почистването на терена за отпадъци се поема от лицата, в чието държание се 

намират, ако не бъде установен техният причинител. При установяването им 

физическите лица се наказват с глоба от 300 до 10 000 лева, а юридическите от 

6000 до 20 000 лева. За сметка на нарушителя са и финансовите разходи по 

почистване и предаване на отпадъците на лицензирани фирми. 

 

Източник: News.bg 
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Заглавие:  РИОСВ-Враца нареди премахване на пластмасови отпадъци от склад 

в Мизия 

 

Линк: https://news.bg/crime/riosv-vratsa-naredi-premahvane-na-plastmasovi-

otpadatsi-ot-sklad-v-miziya.html 

 

 
 

Текст: Разпореждане за премахване на складираните отпадъци на площадката 

на бившия комбинат за целулоза и хартия в община Мизия изпратиха до 

фирмата собственик от РИОСВ във Враца, съобщи "24 часа". 

 

С писмото се уведомява представителя на фирмата "ЕкоРе", че до месец трябва 

да премахне отпадъците, които са складирани на площадката. 

 

Става въпрос за балираните отпадъци от пластмаси в Мизия. В разпореждането 

се казва, че ако то не бъде изпълнено в определения срок, екоинспекцията ще 

отнеме на фирмата разрешителното за подобна дейност. 

 

"ЕкоРе" има издаден регистрационен документ, че до една година може да се 

съхраняват на площадката пластмасовите отпадъци, при условие, че извършват 

дейност по оползотворяването им. Досега обаче такава дейност не била 

извършвана. След проверка на инспекцията станало ясно, че боклукът е докаран 

от площадка на ТЕЦ "Република" край Перник. 

 

На площадката в Мизия са складирани над 400 т балиран полиетилен, а голяма 

част от тях са били дълго време на открито, което също противоречало на 

издаденото разрешително. След като инспекцията веднъж наложи глоба на 

фирмата, повечето бали са били преместени в закрити складове. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие:  Общо 18 милиона лева ще бъдат вложени в нов завод за обработка 

на метали във Враца 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2226896 

 

 
 

Текст: Общо 18 милиона лева ще бъдат вложени в изграждането на нова 

производствена база за обработка на метали на площадката на бившия 

военноремонтен завод във Враца. 

 

https://news.bg/crime/riosv-vratsa-naredi-premahvane-na-plastmasovi-otpadatsi-ot-sklad-v-miziya.html
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Днес бе направена първата копка, която даде символично начало на 

строително-монтажните работи по изграждането на бъдещия завод. Гости на 

събитието бяха министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя 

Аврамова, народният представител Красен Кръстев, кметът на община Враца 

Калин Каменов и областният управител Малина Николова. 

 

Инвестицията е частна - на местна компания, чиято основна дейност е 

високотехнологична изработка на метални части и детайли с приложение в 

различни сфери на промишлеността. Първоначално в новия завод на фирмата 

ще бъдат назначени 70 души, а с разширяване на дейността работните места 

трябва да станат 200, посочиха от фирмата инвеститор. 

 

Източник: News.bg 

Заглавие: Общинският съвет на Пещера на бунт срещу референдум за депо за 

отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/obshtinskiyat-savet-na-peshtera-na-bunt-sreshtu-

referendum-za-depo-za-otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Общинският съвет на Пещера на бунт срещу референдум за депо за 

отпадъци, въпреки подписката на 2500 души. 

 

Предложението, внесено от кмета на Пещера Йордан Младенов, бе подкрепено 

само с 4 гласа. Срещу провеждането на референдума гласуваха 15 общински 

съветници с мотив, че Общинският съвет няма компетенцията да се произнася по 

този въпрос, съобщи БНР. 

 

От гражданския инициативния комитет са категорични, че ще обжалват 

решението. 

В подписка жителите на община Брацигово също се обявяват против 

изграждането на депо за опасни промишлени отпадъци. 
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