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Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Проверяват проекта на италиански бизнесмен за преработка на 

отпадъци край Пловдив 

 

РИОСВ-Пловдив ще оцени какво може да бъде негативното му въздействие. 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/proveriavat-proekta-italianski-

biznesmen-prerabotka-193475/ 

 

 
 

Текст: Какво ще бъде въздействието на създаването на огромно депо за 

съхранение и рециклиране на строителни отпадъци и инертни материали край 

Пловдив? Това ще проверява Регионалната инспекция по околната среда и 

водите в Пловдив.  

 

Както TrafficNews съобщи 40-годишният италианец Алберто Анселметто иска да 

обособи площадка върху близо 16 декара в землището на село Кадиево, която 

да използва за депониране, предварително третиране и преработка на 



строителни отпадъци от широк спектър, като материали от бетонови 

конструкции, тухлени, керамика и др, както и инертни материали. Теренът е в 

близост до защитената зона "Река Въча - Тракия", но освен риск за природните 

дадености, населението на селото се безпокои от опасностите за здравето им.  

 

РИОСВ мотивира с редица възможни вредни въздействие на проекта 

абсолютната необходимост да бъде извършена ОВОС - оценка на въздействие 

върху околната среда. Сред доводите са това, че с реализирането и 

дългосрочното експлоатиране на площадката се очаква да въздухът да се 

замърси с прахови емисии, както и звуково замърсяване - с реализацията се 

очаква излъчване на шум в околната среда от машините и съоръженията, 

разположени на промишлената площадка на обекта. 

 

"Планираните дейности в така представеното инвестиционно предложение ще 

доведе до увеличаване на движението на моторни превозни средства за 

обслужване на дейността на обекта. Следва да се обърне внимание и на факта, 

че шумът от транспортен трафик, свързан с дейността на обекта също следва 

да се оцени при определяне на въздействието от площадката", пише в мотивите.  

 

Това обаче не е най-големият проблем на инвестиционното предложение. Първо, 

едва на около 800 метра от имота, в който се цели изграждането на депото за 

рециклиране, има земеделски терени. Трябва внимателно да се проследи как 

дейността ще ги засегне. Най-важната точка, разбира се, е човешкото здраве. 

РЗИ-Пловдив вече са дали становище, че е възможно да възникне риск за 

човешкото здраве при неспазване на закона. 

 

"Необходим е подробен анализ на дейността, подробно пресмятане на 

потенциалното негативно влияние и изготвяне на подробен доклад и наблюдение 

по отношение на степента на значимост на въздействието за недопускане на 

риск за човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение", 

пишат в писмо от РЗИ.  

 

Всички органи се обединяват около констатацията, че въздействието при 

експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно и постоянно, което 

означава, че трябва детайлно да се проучи как може да потенциално да навреди.  

 

Редица жители на селото и района вече са подали жалби и са изразили бурното 

си несъгласие за реализирането на площадката. При кмета на селото са 

постъпили възражения по проекта, а сформиралия се Инициативен комитет за 

несъгласие срещу бизнес проекта вече събира втора подписка срещу 

инвеститора. Жалба има постъпила и в РИОСВ Пловдив.  

 

Вижте повече за абсолютното несъгласие на хората за реализиране на 

площадката, тук: 

 

Към настоящия момент италианският инвеститор чрез фирмата му "Булгарстрой 

изкопи" ЕООД, трябва да направи редица консултации с местните органи, както 

и да възложи на колектив от експерти да изготвят Доклад за ОВОС.  

 

Докладът по ОВОС трябва да оцени не само намерението на инвеститора, но и 

да разгледа алтернативи по отношение на мястото, по-подробно въздействията 



от реализацията на предложението върху отделните компоненти и фактори на 

околната среда и ще предложи мерки за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от 

реализирането на предложението 

 

След това РИОСВ-Пловдив ще пристъпи към детайлна проверка и анализ на 

риска. Екоинспекцията ще има и последната дума - допустимо ли е 

изграждането или не.  

 

Кой е италианецът  Алберто Анселметто и какво предвижда депото му, вижте тук: 

 

Източник: ТРУД 

Заглавие: В община Свищов предстои изграждането на Център за управление 

на отпадъците 

Линк: https://trud.bg/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%

D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

 

 
 

Текст: Съгласно Общинската програма за дейностите по управление на 

отпадъците и редица нормативни изисквания, сред които Националния план за 

управление на отпадъците, Националния стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране, Националния стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р. България, в община Свищов 

предстои изграждането на Център за управление на отпадъците (ЦУО). 

Основната цел на ЦУО е опазването на околната среда, посредством 

производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно 

събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на община Свищов. 

Центърът за управление на отпадъци ще има 2 броя площадки за временно 

съхранение и третиране на строителни отпадъци и 4 броя площадки за 

компостиране на биоотпадъци. 

 

Площадките за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци се 

намират в землището на гр. Свищов (местност „Манастирски трап“). Предстои 

общината да закупи нов, мобилен шредер за рециклиране на едрогабаритни 

отпадъци. Ще се приема едър, дребен и смесен отпадък, който след обработка 

ще се оползотворява. 



 

Площадките за компостиране на биоотпадъци ще са 2 броя в гр. Свищов (в 

западната и източната част), 1 брой в с. Овча могила и 1 брой в с. Алеково. 

Основната цел е производството на висококачествен компост, рециклиране на 

разделно събрани биоотпадъци генерирани на територията на Община Свищов, 

в съответствие с Наредбата за разделното събиране на биоотпадъци и 

третиране на биоразградимите отпадъци. 

 

Площадката в землището на гр. Свищов, в местност „Манастирски трап“ 

(източна част на Свищов) ще е комбинирана. В нея ще се третират строителни и 

биоотпадъци, като всяка зона ще е разграничена от другата, посредством 

ограда. Тя ще обслужва част от гр. Свищов и селата – Совата, Хаджидимитрово, 

Царевец, Вардим и Ореш. 

 

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на гр. Свищов 

(западна индустриална зона) ще обслужва част от гр. Свищов и селата – Совата, 

Хаджидимитрово, Царевец, Вардим и Ореш. 

 

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на с. Овча могила 

ще обслужва селата – Деляновци, Драгомирово, Морава, Овча могила, 

Българско сливово и Червена. 

 

Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на с. Алеково ще 

обслужва селата – Алеково, Александрово, Горна студена и Козловец. 

 

Източник: Варна24 

Заглавие: Девненци притеснени от появата на нов инсинератор за отпадъци! 

Кметът: Няма да го допуснем! 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/regionalni/Devnenci-pritesneni-ot-poyavata-

na-nov-insinerator-za-otpaduci-Kmetut-Nyama-da-go-dopusnem-1016677 

 

 
 

Текст: Девненци са силно притеснени от заявеното инвестиционно предложение 

до РИОСВ-Варна от фирма Екосоник ООД за "Изграждане на инсталация за 

термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия", съобщиха 

жители на кв. "Химик" за Varna24.bg. 

 

"Малкото хора в квартала негодуват и от сегашното положение с работещ 

инсинератор. Усеща се във въздуха миризмата, вижда се черната пепел. Сега 

фирмата иска да изгради нов до този", сподели силно притеснена девненка. 

 

Медията ни потърси за коментар кмета на града Свилен Шитов. Той заяви 

категорично, че Община Девня и той като оглавяващ институцията, няма да 

допусне изграждането на нов инсинератор и по всякакъв начин ще защити 



интересите на гражданите и опазването на техния живот и здраве.  Шитов уточни, 

че са предприети съответните институционални мерки и са дадени съответните 

становища, с които да не се допусне реализирането на подобно инвестиционно 

намерение. 

 

Притеснените граждани обаче вече са подготвили възражение до директора на 

РИОСВ-Варна срещу инвестиционно предложение на Екосоник ЕООД.  

 

Публикуваме го без редакторска намеса: 

 

"Уважаеми Дами и Господа, Ние, семейство Калин и Даниела Иванови, 

възразяваме категорично срещу ИП “Изграждане на инсталация за термично 

третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия". От "град на голямата 

химия“ в последните 3 години Девня е превърнат в "град на боклука“. Не сме 

съгласни с поредното Инвестиционното намерение за горене на отпадъци в 

град Девня: това на фирма "Екосоник“ ЕООД – “Изграждане на инсталация за 

термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия" в поземлен имот 

в град Девня. Управител и на тази фирма е отново Станислава Евтимова. 

 

Фирмите "Екосоник“ ЕООД и "ЕкоСейф“ ООД са регистрирани на един и същи 

адрес в гр. София. Инвестиционното намерение на фирма "Екосоник“ ЕООД се 

предвижда да бъде реализирано на територия близка до жилищна такава! 

Предвидените в ИП на Екосоник ЕООД образуване на диоксини и фурани при 

изгарянето на различни видове опасни и неопасни отпадъци са канцерогенни, 

които се получават в следствие на промишлени процеси, свързани с изгаряне на 

отпадъци. В съседство и най-близко разположени са кв. Химик и кв. Гъбена 

махала, върху които ще окаже сериозно и опасно за живота и здравето на 

жителите му въздействие, вследствие изгарянето в съседство на опасни и 

неопасни отпадъци. 

 

Освен това близко до ИП се намира т.нар. вододайна зона на ВиК-Девня, която 

към момента захранва с питейна вода близките населени места и областния 

град Варна. Има опасност от замърсяване на надземни и подземни води, 

поради съседството на ИП до ВиК Девня и Рибарниците и река Девненска. 

 

В същия район се намира и стадион Девня. В близост е и ДКЦ – Девня. За нас 

силно безпокойство буди неяснотата по въпроса: Чия собственост е отпадъка – 

български или внесен отвън, предмет на дейност съгласно ИП? Гражданите на 

Девня, имат право на здравословни условия на живот и бъдеще за деца им! 

 

Категорично възразяваме срещу реализирането на това инвестиционно 

намерение и ще предприемем всички допустими от закона действия за 

недопускането му, като безрезервно подкрепим всички действия по този казус 

заведени от Гражданско сдружение "Дишай, Девня“! " 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Прокуратурата и МОСВ на проверка в Био-ТЕЦ „Рубин" 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101366911/prokuraturata-i-mosv-proveravat-v-

biotec-rubin 



 

 
 

Текст: Районна прокуратура – Благоевград и експерти от Министерството на 

околната среда и водите влязоха на проверка в Био-ТЕЦ „Рубин“, срещу който от 

години има сигнали, че замърсява въздуха, а благоевградчани дори поискаха 

обектът да бъде затворен.   

 

Десетки сигнали и проверки, няколко срещи, инициирани от обществената 

група „Благоевград диша“ и граждански протести, предшестваха днешната 

изненадваща акция на институциите, за която повече информация даде 

районният прокурор Борислав Ковачки.  

 

„Проверката е свързана със сигналите, че оттам се замърсява въздуха, така че 

дойде лаборатория от МОСВ и се извърши замерване заедно с процесуални 

действия - огледи". 

 

Био-ТЕЦ „Рубин“ преработва отпадъци от производство на растително олио, но 

благоевградчани твърдят, че там се изгарят и други отпадъци. Под натиска на 

гражданското недоволство местната власт постави станция за измерване на 

чистотата на въздуха. Проблемът в района обаче не са фините прахови частици, 

а едрите сажди. Затова прокуратурата е изискала специална лаборатория от 

МОСВ. 

 

Ковачки обясни и какво следва:  

 

„Трябва да се направят експертизи, дали съответно излъчените вредни емисии 

надвишават допустимите“. 

 

От общината са се обърнали към държавното обвинение, защото „ние не сме 

компетентни за това престъпление, ако е престъпление“. 

 


