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Текст:  Вносът на незаконни отпадъци у нас вече е в историята. За това се похвали 

екоминистърът Асен Личев. 

 

Безспорно е, че вносът на незаконните отпадъци е спрян и това е едно от 

постиженията на служебното правителство - че спря да внася боклукът на 

италианската мафия "Ндрагета", заяви министърът на околната среда и водите 

по БНТ. 

 

Той уточни, че това е гарантирано с приетата от служебното правителство на 

Националната програма за управление на отпадъците 2021-2030 е бил забранен 

вносът на този вид отпадък. 

 



Личев посочи, че 9 хиляди тона от този боклук стоят на склад на площадката на 

"Феникс Ресурс" в Плевен, а 280 тона се съхраняват на площадката на ТЕЦ "Бобов 

дол". "Фирмата ще е задължена да разкара това количество от площадката. Това 

е смесен отпадък - може или да се изгори, или да се депонира, но вторият 

вариант е по-добрият", посочи министър Личев. 

 

Става дума за документна измама на служебни лица, отговорили на 

италианските власти, че този боклук е рециклиран, за това те не искат да си го 

върнат отбратно. Това ще създава проблеми на българската страна, коментира 

министър Личев. 

 

По отношение на сатата "Вера Су" и екологичното състояние на местността 

"Яйлата" служебният министър заяви: "Главният въпрос, който никой никога не го 

задава е как един кораб, 5-10 хиляди бруто регистър тона, успя да се блъсне в 

отвесен български бряг? Представете си, че този кораб беше пълен с тротил и 

беше влезнал във Варненския залив", коментира Асен Личев. 

 

По думите му страната ни е успяла да предотврати екологична катастрофа, ако 

самият кораб се беше разцепил на място. 

 

"Защото там ударно щяха да се разлеят азотни съединения от порядъка на 2800 

тона, които безпорно щяха да увредят местната флора и фауна, както и брега 

на защитената местност", допълни Личев. 

 

При катастрофата на кораба със скалите са се образували две пробойни, 

откъдето много бавно са изтичали разтворени амониеви съединения в морската 

вода. Сега вече 75 пъти са по-ниски концентрациите, отколкото по време на 

разтоварването и съвсем са се приближили към нормалните стойности, увери 

екоминистърът. 

 

Той допълни, че чрез морска администрация е възложил на Института по 

икономика екологична оценка за риска, който товарът създаваше на това място 

върху водната екосистемата и защитената местност. 

 

Оценяването на този риск ще бъде предявено към корабособственика или 

застрахователите. 

 

По въпроса за мръсния въздух екоминистърът предупреди, че сме на прага на 

санкции, а проблемът е стар и е трябвало да се вземат мерки много по-назад 

във времето. 
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Текст: Община Карлово предвижда изграждане на нова клетка на депото за 

твърди битови отпадъци, кметът на общината д-р Емил Кабаиванов вече направи 

уведомление за инвестиционното намерение в РИОСВ-Пловдив. 

Необходимостта от изграждане на нова, шеста клетка на съоръжението се 

налага поради предстоящо изчерпване на капацитета на последните - четвърта 

и пета клетка. Това означава, че след четири години тези две клетки би трябвало 

да излязат от експлоатация, а през това време  да бъде завършен новият обект, 

заяви пред „Марица“ кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. 

 

Регионалното депо край Карлово събира битовите отпадъци от четири общини – 

Карлово, Сопот, Хисаря и Калояново,  което означава натрупване на значително 

количество отпадъци в съоръжението. Има належаща необходимост от 

надграждане на всички клетки – от първа до пета с цел тяхното разширение и 

обособяване на шеста клетка. Проектът предвижда новата клетка да бъде 

изградена в съществуващите граници на регионалното между първата и третата. 

Тя ще бъде с площ 14 декара. 

 

В нея ще бъде изграден долен изолационен екран, система за инфилтрат и 

мониторинг с обхват между двете диги.  

 

Надграждането на останалите пет клетки ще бъде с височина до шест метра. 

Така, заедно с изграждането на шеста клетка, депото ще разполага с нов  общ 

свободен обем от 250 хиляди кубически метра. Това ще гарантира 

безпроблемното събиране на отпадъците от четирите общини за период от 10 

години, коментира Кабаиванов. 

 

Община Карлово работи системно за намаляване на обема на генерираните в 

региона отпадъци, които се внасят в депото. Повече от десет години в района на 

съоръжението действа инсталация за сепариране на битовите отпадъци, където  

боклукът се разделя на хартия, стъкло, пластмаса и метал. А от 2007 година в 

Карлово е внедрена система за разделно събиране на боклука. В ход е и проект 

на общината за компостиране на зелените и биоразградими отпадъци. Такива 

проекти защитиха и ще реализират в следващите две години и общините 

Калояново и Хисаря. Целта е това да намали още обема на отпадъците, които 

влизат в регионалното депо, посочи Кабаиванов. 
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Текст: Екоинспекторите са направили извънредна проверка по сигнал 

гражданин за черен дим, отделящ се от комина едно от халетата 

 

Дружество, извършващо дейност - производство на матраци, в Източна 

промишлена зона на град Русе ще бъде санкционирано за изгаряне на 

https://www.dunavmost.com/novini/globyavat-proizvoditel-na-matratsi-v-ruse-za-izgaryane-na-otpadatsi
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отпадъци от производството. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали 

нарушението миналата седмица при извънредна проверка по сигнал 

гражданин за черен дим, отделящ се от комина едно от халетата. 

 

При оглед на площадката, както и на двете котелни помещения е установено 

изгаряне на отпадъци-картонени шпули. До котлите са били подготвени за 

изгаряне цели и начупени дървени палети. 
 

Дружеството не притежава разрешителен документ за изгаряне на отпадъци. За 

отпадък – дървени палети не е извършена класификация на отпадъците, съгласно 

изискванията на специализирана наредба. 

 

Изгарянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на 

отпадъци, за което на дружеството ще бъде съставен акт. 

 

На законовия представител са дадени предписания: да преустанови изгарянето 

на отпадъци, както и да проведе необходимите процедури по Закона за 

управление на отпадъците – за класификация на отпадъците и водене на 

отчетност, а по Закона за чистотата на атмосферния въздух – да представи 

досиета на климатичните инсталации, информационни листи за безопасност и 

да направи регистрация за употребата на летливи органични съединения. 

 

 


