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Текст: Във връзка с изтичане на поддръжката на версия еАвт1.0 на системата за 

електронна автентикация на Министерство на електронното управление, 

предстои присъединяване на Националната информационна система за 

отпадъци (НИСО) към надградената система - еАвт2.0. ИАОС планира 

присъединяването да се извърши в периода 11 - 15 юли 2022 г. Във връзка с това, 

ще има промяна в начина на автентикация  на потребителите на системата. 

Подробна информация за достъпа до НИСО може да намерите тук. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Депутат: Улици и велоалеи в Пловдивско правени с токсични отпадъци? 

 

http://eea.government.bg/bg/Dostup_NISO_eAvt2.0.pdf


Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Deputat-Ulici-i-veloalei-v-Plovdivsko-

praveni-s-toksichni-otpaduci-1296531 

 

 
 

Текст: Депутат бие аларма за здравето на десетки хиляди деца и възрастни, 

изложени на огромен риск от продължаващото незаконно използване на минни 

отпадъци от панагюрския рудник "Влайков връх“, видя репортер на Plovdiv24.bg. 

Минните отпадъци са били полагани при строителството на пътища и градинки в 

Пловдивско и Пазарджишко, въпреки високото съдържанието на отровни окиси, 

манган, кадмий и т.н., пише депутатът Александър Дунчев. 

 

Държавната фирма "Панагюрски мини“ към МИИ е продавала 5 години и 

продължава да продава тези минни отпадъци на две фирми (според 

документите свързани с "Трейс България“ и "PIMK“), които са ги използвали за 

настилане на улици в селата и при други строежи като велоалеи в Пловдив и 

настилане на училищен двор в града. 

 

“Тук въпросът е дали текущите министерства не са превзети от мафията и без 

(или със) знанието на съответните министри се покриват делата на предишните 

управляващи?", пише депутатът от ПП. 

 

“Защото новите министри можеха да попитат защо бившия зам-министър на 

енергетиката Ж. Станков е одобрил плана за минните отпадъци от рудника на 

13.12.16 г. без задължителна ОВОС по чл.22г (7) от ЗПБ и защо този план все още 

не е спрян? И защо бившият директор на РИОСВ Пловдив Стефан Шилев е обявил 

видимо токсичните отпадъци за безвредни, за да се допусне с тях да бъдат 

настлани улици в 15 села на община "Марица", а в Община Стамболийски да 

бъдат струпани пред читалището на с. Ново село за ремонт на градинка? 

 

И защо нито едно от компетентните министерства, с изключение на МОСВ, не 

направи нищо през последните 6 месеца да се осветят схемите и да се спре 

използването на тези токсични "подаръци“ да се извозват от рудник "Влайков връх“, 

с. Елшица, към улиците на населените места в 2 области?? Кой кого прикрива?!", 

пита депутатът Дунчев. 

 

Въпросът вече е повдигнат и в парламента. Ето какво още съобщава Александър 

Дунчев: 

 

“От отговора на МОСВ разбираме, че минните отпадъци са опасни за здравето 

на хората, тъй като според становище от 2021 г. на Минно-Геоложкия Университет 

пробите са киселнно генериращи. Всички намерения за ползването на 

отпадъците като инертни материали са спрени с актове и подложени на 

незавършени процедури по ОВОС от РИОСВ. Машините за добив на инертните 

материали от минните отпадъци са периодично пломбирани от РИОСВ и МОСВ, 

но пломбите са премахвани от нарушителите. Изобличава се двуличната роля на 

Министерството на енергетиката (МЕ), което хем е включило насипищата с 

минни отпадъци от мина "Влайков връх“ в списъка на опасните съоръжения по чл. 

22м от ЗПБ, хем е одобрило план за използването им като инертни материали, и 



то без задължително решение по ОВОС… Поставя се и въпросът как така 

държавата е продавала на строителни фирми минни отпадъци, които по ЗПБ са 

изключителна държавна собственост и не подлежат на продажба?? 

 

От два отговора на МИИ разбираме обаче, че цели две министерства бягат от 

отговорност с твърденията, че има "план за управление на минните отпадъци“ на 

МЕ, според който отпадъците са чисти и могат да се използват като строителни 

материали (според становище на частни лаборатории въз основа на една, 

вероятно нагласена "проба“), и че отпадъците са продадени и следователно 

МИИ/МЕ нямат отношение към използването на отпадъците в строителството. 

 

И сега, на кой да вярваме?? Кой ни хвърля прах в очите и прикрива мафиотската 

схема с токсичните отпадъци от рудник "Влайков връх“? Всеки може да си 

направи изводите с оглед на следната информация от местните жители, 

медиите и трите министерства: 

 

- Минните отпадъци на рудник "Влайков връх“ са били и продължават да бъдат 

собственост на държавата според чл. 2-3 от ЗПБ, независимо от позицията на 

МИИ. 

 

- Минните отпадъци са токсични, защото съдържат манган, кадмий и сяра и при 

дъжд сярата разтваря мангана и кадмия, а след дъжда остава токсичен прах, 

който при вдишване причинява рак." 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Оформиха провокативна арт инсталация от изхвърлени отпадъци в 

центъра на Плевен 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/oformiha-provokativna-art-instalaciia-ot-

izhvyrleni-otpadyci-v-centyra-na-pleven-2315948 

 

 
 

Текст: Провокативна арт инсталация от изхвърлени на нерегламентирани места 

отпадъци е оформена в центъра на Плевен. Дивани, черчевета, бидон, фотьойли, 

автомобилни гуми, счупени мебели и монитори са сред "експонатите", 

разположени на площад "Възраждане". 

 

Нетрадиционната арт творба е украсена допълнително с красноречиви 

картинки, които показват "еволюцията" на човека от маймуна към свиня.  

 

Кметът на община Плевен Георг Спартански посочи, че авторството за тази арт 

инсталация е негово. "Исках по този начин да направя една провокация, но в 

добрия смисъл, към гражданското чувство на плевенчани, защото ние с 

основание сме град, който може да се гордее с много неща, но има и такива, 

които, ако ги замитаме под килима и не им даваме гласност, няма да вървим 

напред", подчерта кметът. Той добави, че дълги години общинската управа се 



бори с нарушителите на чистотата в града, но е невъзможно да бъдат поставени 

камери на всеки контейнер за смет. 

 

"Нека скромно всеки да не мърси 365 дни в годината, за да не се налага 

геройски, по български, да полагаме титанични усилия и да отчитаме едни 

мимолетни резултати, а след това да се връщаме в естественото си състояние 

на мръсотия и неподреденост", каза още кметът.  

 

Според него, ако няма обществена нетърпимост към прояви на съседи, които 

"нагло посред бял ден" изнасят боклуците си от мазета, тавани, от ремонти на 

апартаменти и не се подават сигнали срещу тях, няма как ситуацията с чистотата 

в града да бъде променена. "Докато правим такива грамади като тази, която 

показваме днес, България "няма да е земен рай" и "Швейцария на Балканите", 

добави Спартански. 

 

Той съобщи, че само за миналата година Община Плевен е платила от бюджета 

си над 570 000 лв. за обезвреждане на нерегламентирани сметища. Само за 

тази година за пет месеца сумата е 275 000 лв. Спартански подчерта, че ако не 

бъдат харчени тези пари за почистване на незаконни сметища, то може да бъдат 

вложени в ремонти на улици или изграждане на детски и спортни площадки. 

Кметът призова гражданите да подават сигнали за нарушители, които изхвърлят 

безразборно ненужните им вещи, за да бъдат налагани санкции, а 

извършителите да бъдат принуждавани сами да почистват.  

 

Иво Георгиев, управител на фирмата, която отговаря за сметосъбирането, 

обясни, че на територията на Плевен са разположени големи седемкубикови 

контейнери, които са безплатни за гражданите. Те са на определени места, 

предимно на бетонните площадки на старите контейнери и всеки може да се 

информира за тях на тел.064/80 28 90. В тези контейнери плевенчани могат да 

изхвърлят строителни отпадъци до няколко чувала и едрогабаритни отпадъци, 

които са в по-малки количества. "При голям ремонт, гражданите са задължени да 

си наемат контейнер, в който да изхвърлят събраните отпадъци", добави Георгиев.  

 

По думите на директора на Регионалната инспекция по околна среда и водите 

Зорница Йоткова годишно постъпват десетки сигнали за нерегламентирани 

сметища, като има наложени актове и санкции.  

 

Необичайната творба от отпадъци ще бъде оставена за няколко дни на 

централния плевенски площад. 

 

 


