Министър Димитров предлага бързо закриване на обекти при нарушения с отпадъци
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Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще предложи законови
промени, за да може да се затварят веднага обекти на фирми, които извършват
нарушения и не съхраняват правилно отпадъци. Това съобщи министърът, който днес
по разпореждане на премиера Бойко Борисов заедно с главния секретар на МВР
Ивайло Иванов и с говорителя на главния прокурор Сийка Милева посети на място
площадката на фирма „Феникс-Дупница“, чиито отпадъци горяха под моста на
магистрала „Струма“.

Срещу собственика на „Феникс Дупница“ ООД Кольо Илиев прокуратурата е образувала
ново досъдебно производство за нерегламентирано управление на отпадъците, което
застрашава живота на много граждани. Със съдействието на прокуратурата и МВР
днес РИОСВ-Перник наложи на „Феникс-Дупница” ООД принудителна
административна мярка. С това бяха спрени дейностите на фирмата по приемане и
третиране на отпадъци, а експерти от РИОСВ-Перник запечатаха съоръженията за
преработка. Целта на принудителната административна мярка е да се изчистят
терените, замърсени с отпадъци и намиращи се извън разрешените площи. Мярката
беше наложена след като собственикът на фирмата Кольо Илиев отказа да изпълни
досегашните предписания на РИОСВ да спре да приема нови отпадъци и да изчисти
замърсените площи извън разрешените терени.

„Приоритетите на главния прокурор и на премиера са ситуациите с водата и с
отпадъците. Както виждате институциите работят. В цялата страна се провеждат
следствени действия, ние няма да спрем до тук, с този случай, но в ситуации като тази
трябва да има много по-бърза възможност за закриване на обекта“, заяви министър
Емил Димитров. Именно затова предстои да бъдат обсъдени законодателни промени.
Той добави, че през тази година всички, които имат извършени нарушения, площадките
за складиране ще бъдат затваряни.

Емил Димитров съобщи още, че са изрязани всички нелегални байпаси на язовир
Дяково и нивото му се е повишило с 4 сантиметра. „Получи се така, че мината и заводът
рекетират чрез 3 села държавните институции – „пуснете вода за завода, иначе няма да
дадем вода за едно село, пуснете вода за мината, иначе няма да дадем за други две
села“. Язовирът ще бъде пълен и ще се ползва за други цели освен гражданските,
когато обемът е над 50%. Ако не бяха предприети тези мерки, вода щеше да има до
месец май“, каза министърът.
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