
Изх. № 188/24.06.2020 г. 

ДО  

Изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция по околна среда, адрес: гр. София, 

бул. „Цар Борис III“ № 136 

 

ПИСМО 

 

ОТ 

Сдружение „За Земята – достъп до 

правосъдие“, адрес: гр. София 1164, ул. 

“Кръстьо Сарафов“ № 24, представлявано от 

Меглена Антонова и Генади Кондарев 

 

Относно: Декларация на изпълнителния 

директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД до 

прокуратурата за спиране на изгарянето на 

отпадъци  

 

Уважаема г-жо Изпълнителен директор,  

Действащото комплексно разрешително № 45-Н4/2019 г. на ТЕЦ 

„Бобов дол“ ЕАД за експлоатация на „Горивна инсталация за производство 

на електрическа енергия“ и „Инсталация за производство на водород“ 

разрешава съвместно изгаряне на основното гориво  въглища, с биомаса и 

неопасни отпадъци (RDF).  

По отношение на издаденото комплексно разрешително, на 18 април 

2019 г. е допуснато предварителното му изпълнение, което позволява на 

централата да пристъпи към необходимите действия за започване на 

изгарянето на тези допълнителни горива.  



Жителите на общините Бобов дол и Дупница многократно са 

изразявали своето притеснение от влошаване на качеството на въздуха и 

водите и отрицателните последици за здравето им вследствие изгарянето на 

отпадъци. По този повод, и предвид посоката на възстановяване и плавен и 

устойчив енергиен преход, в която се е насочила европейската общност, 

включително чрез предложението за т.нар. Зелен пакт, ръководството на ТЕЦ 

„Бобов дол“ ЕАД заяви загрижеността си за околната среда и качеството на 

живот в региона и изрази готовността си за трансформация съобразно целите 

за нулевовъглеродна икономика.  

Като част от тези публично обявени политики, в края на месец април 

т.г. изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД заяви пред органите 

на прокуратурата на Република България намерението на централата да 

преустанови изгарянето на отпадъци и да предприеме действия за промяна на 

комплексното разрешително в частта, с която се позволява използване на 

отпадъци като гориво. Данните за посочената декларация са оповестени на 

уеб страницата на прокуратурата на 27.04.2020 г.1 На 08.06.2020 г. Съветът на 

директорите на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е гласувал и решение да се 

преустанови изгарянето на отпадъци в инсталацията и те да отпаднат от 

разрешените в комплексното разрешително видове горива.2 

Същевременно, настоящото комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов 

дол“ ЕАД, издадено с Решение № 45-Н4-И0-А0/09.04.2019 г. на 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), е предмет на оспорване 

пред Административен съд – гр. Кюстендил по висящото адм. д. № 242/2019 

г. Близо 100 жители на общините Бобов дол и Дупница и Община Бобов дол 

са заинтересовани страни по делото, именно заради притесненията им, 

свързани с изгарянето на отпадъци и ефекта на тази дейност върху здравето. 

Като част от това производство, изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов 

дол“ ЕАД има възможност на практика да осъществи намерението на 

централата за отказ от използването на отпадъци като гориво. В тази връзка 

поканихме ръководството на централата официално да уведоми ИАОС за 

намерението си за преустановяване изгарянето на отпадъци и за съгласието 

си Решение № 45-Н4-И0-А0/09.04.2019 г. на ИАОС да бъде оттеглено. 

                                                           
1 https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/sled-proverka-na-prokuraturata-tec-bobov-dol-d-110 

2 https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/ot-tec-bobov-dol-otrekoha-da-goriat-otpadyci-2229175 

https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/sled-proverka-na-prokuraturata-tec-bobov-dol-d-110
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/ot-tec-bobov-dol-otrekoha-da-goriat-otpadyci-2229175


Въз основа на даденото съгласие от страна на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, 

ИАОС ще може и ще бъде задължена да оттегли своето Решение № 45-Н4-

И0-А0/09.04.2019 г., с което се издава действащото комплексно 

разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД . Доколкото Решение № 45-Н4-И0-

А0/09.04.2019 г. на ИАОС е предмет на оспорване пред Административен 

съд – гр. Кюстендил по висящото адм. д. № 242/2019 г., оттеглянето на 

административния акт, както и съгласието на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД ще 

бъдат извършени и заявени по реда на чл. 156 от АПК във висящото съдебно 

производство пред Административен съд – гр. Кюстендил.  

Посоченото административено дело е насрочено за гледане в открито 

съдебно заседание на 14.07.2020 г., поради което считаме, че оттегляне на 

административния акт следва да бъде извършено до седем дни преди така 

насроченото заседание.  

 

24.06.2020 г. 

       С уважение:  

Меглена Антонова и Генади Кондарев, членове на УС на Сдружение „За 

Земята – достъп до правосъдие“ 

 

Приложение: Писмо до изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД 


