
  
 
 
 
  

 

 

 

До г-н Атанас Каймакчиев 

И.д. изп. Директор на  

Изпълнителна агенция по  

околна среда към МОСВ    

 

До  г-жа Анелия Дренска 

Директор на РИОСВ – Перник 

 

До г-н Станислав Владимиров 

Кмет на община Перник 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 

От гражданска платформа „Изправи се.БГ“ 

Адрес на управление: 1000, София, ул. Дякон Игнатий №4 ап. 7 

Email: office@izpravise.bg ; тел. 0988 157 354  

 

 

Уважаеми г-н Каймакчиев, 

Уважаема г-жо Дренска, 

Уважаеми г-н Владимиров, 

На основание чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда община 

Перник публикува съобщение за изменение  на  инвестиционно  предложение  

за „Внедряване  на  технология  за обезвреждане  на  отпадъчни  химични  
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вещества  в  два  модула;  „Внедряване  на технология за третиране на 

опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на 

разтворители“ със срок за запознаване и изпращане на становища по проекта 

до 01.03.2020г. 

Гражданска платформа „Изправи се.БГ“ категорично се противопоставяме на 

внесеното инвестиционно намерение и неговото изменение след отговора на 

МОСВ от 26.03.2018г. Считаме, че представителите на инвеститора не 

предоставят достатъчни гаранции за постигане на необходимите високи нива на 

сигурност и безопасност за околната среда и населението при реализацията на 

инвестиционното намерение за третиране на отпадъчни вещества като 

опаковки на опасни отпадъци, масла, рециклиране на разтворители, третиране 

на киселини, основи, биологични и небиологични вещества, включително 

живак, както и съхранение на общо 138 вида опасни вещества. 

Особено притеснително намираме изразеното становище от г-н Недялко Иванов 

– представител на инвеститора в телевизионно участие пред БНТ1 на 

21.02.2020г. В него той заявява, че при дейността им няма да има отпадни 

води. Подобно твърдение е заблуждаващо поради самия характер на процесите 

на третиране, обезвреждане и рециклиране на упоменатите опасни вещества. 

Укриването на информация за отпадните води буди съмнения за 

нерегламентираното им изхвърляне и не спомага за повишаване на доверието 

към безопасността на работа на инсталацията. Притесненията се засилват 

допълнително от близостта на река Струма и на два жилищни квартала на град 

Перник: кв. Църква, намиращ се на 250м от инсталацията и кв. Изток на 280м 

от инсталацията. 

Във връзка с горепосочените аргументи молим да бъде извършена пълна 

проверка на обекта за съхранение на опасни отпадъци и да бъде изработена 

цялостна оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното 

предложение на "ЕКОМА" ЕООД  за  "Внедряване на технология за 

обезвреждане на отпадъчни химични вещества" в два модула: "Внедряване на 

технология за третиране на опаковки замърсени с опасни вещества" и 

"Инсталация за рециклиране на разтворители". 

 

 

С уважение 

  Мая Манолова 

Председател 

„Изправи се.БГ“ 


