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Източник: МОСВ 

Заглавие:  Министър Димитров разпореди да се оценят вредите от 

нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/limonda-za-smet-ot-plazha-v-pomorie-

1070677news.html 

 

 
 
Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на 

РИОСВ-София да извърши дейности по установяване до каква степен 

нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино са опасни за 

живота или здравето на хората и причинили ли са немаловажни вреди за 

околната среда. 

 

По разпореждане на Районната прокуратура в Кюстендил и съгласно дадените 

на РИОСВ- София от министър Димитров указания, Екоинспекцията съвместно с 

Районна прокуратура и Районно полицейско управление - Кюстендил извършиха 

проверка на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в община Невестино. 



 

При инспекцията е установено, че в землището на село Четирци, община 

Невестино, е замърсен терен с битови, строителни и растителни отпадъци, с 

площ над 1600 кв. м. Имотът се намира над закритото общинското депо за 

неопасни отпадъци и е частна общинска собственост с трайно ползване – 

пасище. Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни 

отпадъци срещу оградата на закритото общинско депо. 

 

На кмета на община Невестино е дадено предписание за почистване на 

отпадъците и е съставен акт за установяване на административно нарушение по 

Закона за управление на отпадъците. 

 

Проверките по случая продължават и след приключването им ще бъде 

определено наказателното постановление с размера на санкцията. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: По инициатива на министър Димитров „Балканфарма-Дупница“ 

започва разчистване на отпадъци до моста на АМ „Струма“ 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/po-iniciativa-na-ministur-dimitrov-

balkanfarma-dupnica-zapochva-razchistvane-na-otpaduci-do-mosta-na-am-

struma/ 

 

 
 
Текст: В Министерството на околната среда и водите беше получено 
уведомление от „Балканфарма-Дупница“ АД, че фармацевтичната компания 

започва процеса по премахване на отпадъци с код 15 0105 от общински имот, 

който се намира до моста на Автомагистрала „Струма“. Натрупаните там 

отпадъци се запалиха на 13 август 2019 г. и станаха причина за увреждане на 

пътната инфраструктура. 

 

В тази връзка министърът на околната среда и водите Емил Димитров проведе 

срещи и преговори с ръководството на фармацевтичната компания „Тева“, 

собственик на „Балканфарма“ АД, която е генератор на част от отпадъка, 

възлизащ на около 5600 м3. Фармацевтичните отпадъци бяха оставени на 

нерегламентиран терен до автомагистралата от бивш изпълнител на дейности 

по събиране и съхранение на отпадъци, чието разрешение за дейности с 

отпадъци беше отнето от РИОСВ - София на 21.08.2020 г. 

 

„Заедно с всички български държавни институции, отговорни за тази дейност, 

започваме проактивно отстраняването на отпадъци до магистрала „Струма“. 

„Тева“ е най-големият работодател в град Дупница и региона и за нас 

осигуряването на чиста и безопасна среда за жителите е въпрос на 

корпоративна отговорност“, заяви генералният мениджър на завода в Дупница 

Гади Мукомолов. 

https://www.moew.government.bg/bg/po-iniciativa-na-ministur-dimitrov-balkanfarma-dupnica-zapochva-razchistvane-na-otpaduci-do-mosta-na-am-struma/
https://www.moew.government.bg/bg/po-iniciativa-na-ministur-dimitrov-balkanfarma-dupnica-zapochva-razchistvane-na-otpaduci-do-mosta-na-am-struma/
https://www.moew.government.bg/bg/po-iniciativa-na-ministur-dimitrov-balkanfarma-dupnica-zapochva-razchistvane-na-otpaduci-do-mosta-na-am-struma/


 

Съгласно уведомлението от компанията разчистването започва през първата 

седмица на септември 2020 г. Планираният срок за приключването на дейността 

е до 3 месеца, като той може да се промени в зависимост от условията на 

работа. Отпадъците ще се транспортират до площадка на „Индустриални 

суровини“ ООД, гр. Нови Искър“, където ще бъдат третирани и съхранявани до 

предаването им за обезвреждане и/или рециклиране от лицензирани фирми. 

Дружеството „Индустриални суровини“ разполага с всички нормативно 

изискуеми документи за изпълнението на дейностите по премахването на 

отпадъците с код 15 0105. 

 

Останалата част от отпадъците до АМ „Струма“ се разчистват от Община 

Дупница, в изпълнение на предписание на РИОСВ – София. Почистени и 

предадени до момента са общо 102.12 тона пластмасови отпадъци. Работата, 

организирана от общината по извозване на отпадъците, продължава до 

цялостното почистване на имота до моста под стриктния контрол на МОСВ. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Почистиха площадка за отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101330344/pochistiha-ploshtadka-za-otpadaci 

 

 
 
Текст: След едногодишни последователни мерки и изисквания от страна на 

РИОСВ - Шумен площадката за отпадъци в Попово е освободена от натрупаните 

бали с битови отпадъци. При упражнявания от инспекцията периодичен контрол 

на място след оглед е констатирано, че площадката е почистена, а 

съхраняваните там бали са транспортирани до депо за обезвреждане, 

съобщиха от екоинспекцията.  

 

По проблема в РИОСВ са получавани голям брой сигнали и жалби от граждани 

на Попово, притеснени за екологичното състояние в града, а през февруари е 

наложена принудителна административна мярка на дружеството, 

стопанисващо площадката, припомнят от институцията. Заповедта, съгласно 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, е издадена с цел 

предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани 

с управлението на отпадъците на територията на общината, както и на вредните 

последици, които биха настъпили и биха създали предпоставки за възникване на 

непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда и 

здравето на хората.  

 

Към днешна дата извозването и третирането на отпадъците от населението на 

община Попово се извършва на Регионалното депо за битови отпадъци в 
Омуртаг. Трайно е решен проблемът по отношение на законосъобразното им 

третиране, както и осигуряване опазването на околната среда и здравето на 

жителите на Попово, допълват от РИОСВ. 



 

Източник: Пловдив-пресс 

 
Заглавие: „Чистота“ събра 66 тона отпадъци при извънредна акция в 

„Столипиново“ 

 

Линк: https://www.plovdiv-press.bg/2020/08/24/чистота-събра-66-тона-отпадъци-

при-из/ 

 

 
 
Текст: Близо 66 тона смесен битов отпадък бяха събрани и извозени само за ден 

от нерегламентираните сметища на ул. „Батак“ и ул. „Шумен“ в квартал 

„Столипиново“, съобщи директорът на ОП „Чистота“ Николай Георгиев. 

 

Извънредната акция се състоя в събота, като бе ангажирана допълнителна 

техника – 3 самосвала и 1 челен товарач. Всички почистени терени са 

обработени с дезинфектант. Идната събота разчистването на други силно 

замърсени пространства в квартала ще продължи. 

 

„Нека жителите да изхвърлят отпадъка в съдовете за смет, а да не трупат 

боклуците около тях, защото това създава опасност от разпространението на 

зарази“, призова Георгиев. 

 

Директорът на „Чистота“ припомни, че вече почти 9 години дежурни екипи и 

почистваща техника работят в квартала дори в почивните дни. От миналата есен 

насам неколкократно е почиствано крайбрежието на река Марица на 

територията на „Столипиново“. След обявеното заради коронавируса 

извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка са 

почистени и стотици тонове отпадъци от незаконни сметища, включително в 

междублоковите пространства, а машинното миене и дезинфекция на всички 

улици в квартала, до които техниката има достъп, се извършва абсолютно всеки 

ден. 

 

ОП „Чистота“ два пъти е предоставяло дезинфектант на доброволците от 

„Столипиново“, които ръчно дезинфекцират местата, до които машините нямат 

достъп. 

 

 
 


