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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Започват проверки на автосервизите в столицата 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
София. Проверяват автосервизите на територията на столицата. Проверката, която е първа по рода си, е 
съвместно между Столичния инспекторат и Главна инспекция по труда. 
Служителите на двете служби ще проверяват за документи, разрешителни, търговска и рекламна 
дейност, организация на движение, както и чистота и управление на отпадъците. Целта на бъдещата 
инспекция е да се осъществи по-засилен контрол върху дейността на автосерзивите, съобщават от 
Столичния инспекторат. 
Основен акцент на проверката ще бъде къде се изхвърлят отпадъците от ремонтните дейности по колите, 
което често се върши не по правилата, обясняват инспекторите. Изгорелите масла трябва да се събират в 
специални за това варели, които в липсват в много от сервизите. Специалистите, които ще проверяват 
допълват, че фирмите, които извършват автомонтьорски услуги трябва да притежават договори с 
лицензирани организации за събиране на отпадъците. Освен за отпадъците, ще се следи и за поставени 
без разрешение рекламни материали, осъществяване на търговска дейност извън автосервиза, както и 
извършване на ремонти извън търговския обект. 
На нарушителите ще бъдат налагани административни глоби и санкции. Ако има нарушения, които са 
извън правомощията на инспектората, тогава ще се уведомяват районните кметове и компетентните  
 

Източник: energyonline.bg 
 
Заглавие: Столични магазини предават безплатно отпадъци за рециклиране 
 
Линк: 
 

http://www.energyonline.bg/2013/07/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd/
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zapochvat_proverki_na_avtoservizite_v_stolitsata-195893.html
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Текст: 
 
Търговските обекти на територията на столичните райони “Витоша”, “Възраждане”, “Изгрев”, 
“Илинден”, “Красна поляна”, “Лозенец”, “Надежда”, “Сердика” и “Слатина”, които се обслужват 
от “Екобулпак” могат да събират и предават безплатно отпадъци от хартия, картон, стъкло, 
пластмаси и метал за рециклиране, съобщиха от Столична община. 
Услугата се извършва в определен ден от седмицата по съгласуван с общината график. 
Събирането на отпадъците става с камион за разделно събиране, който минава по определен 
маршрут. 
Прибират се нагънатите и завързани с връзка кашони, смачкани празни опаковки от пластмаса, 
пълни жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса и биг-бег торбите за стъклени 
опаковки. 
Повече информация и инструкции за разделяне на отпадъците при събирането са дадени на 
страницата на “Екобулпак” в интернет. 
 
Източник: sever.bg 
 
Заглавие: 31 предписания от РИОСВ 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
115 обекта са проверени на територията на Великотърновска и Габровска области през юни, 
съобщават от екоинспекцията в старата столица. 

energyonline.bg/2013/07/столични-магазини-предават-безплатн/
http://sever.bg/31-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92_l.a_i.304613.html
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Издадени са 31 предписания. Няма съставени актове за нарушения на екологичното 
законодателство. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. и 
две текущи месечни санкции в размер на 181 лв. Издадена е една заповед за спиране на 
дейност. 
Фирма "Еврострой – Велико Търново” ООД - Велико Търново е санкционирана за нарушение на 
законовите изисквания за ползване на воден обект. Жител на с. Кесарево, община Стражица е 
глобен, че изхвърля отпадъци на неразрешени за това места, а билкозаготвителен пункт от 
Павликени, че не е представил в РИОСВ – Велико Търново обобщена информация за изкупените, 
обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по 
позволително, както и за складовите наличности. 
Издадена е заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново за спиранедейност съхраняване 
на отпадъци, с изключение на временното съхраняване на отпадъци от излезли от употреба 
моторни превозни средства, извършвана от "Братов Ауто” ЕООД, гр. Габрово, до издаване и 
влизане в сила на разрешение по Закона за управление на отпадъците. 
В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново, "Елит – Мес Минев – Родопа – 
В.Т." ООД - Велико Търново осигури постъпването на отпадъчни води от територията на 
дружеството в градската канализация. 
Санкционирана е фирма "Стойчев-2002” ЕООД в Свищов за неизпълнение на предписание на 
РИОСВ за съгласуване с Министерството на околната среда и водите басейните, които ще бъдат 
източвани и пълнени през 2013 г., съгласно Заповедта за обявяване на защитена местност 
"Русалка” в землището на с. Хаджимитрово, община Свищов. 
Извършена е проверка на "Брама” ООД - Габрово за пломбиране на котел по искане на неговия 
оператор, поради извеждане от експлоатация. 
На "Аркус” АД - Лясковец и "Никипласт-М" ООД - Севлиево са наложени текущи месечни 
санкции, тъй като резултатите от анализираните водни проби не отговарят на индивидуалните 
емисионни ограничения, като санкциите са съответно 150 лв. и 30 лв. 
 
Източник: energyonline.bg 
 
Заглавие: Откраднаха метални отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1113540
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Текст: 
 
Кражба на метални отпадъци разследват служители на РУП-Нова Загора. От 1 юни до 9 юли е 
извършена кражба от двора на предприятие в индустриалната част на града, информират от 
полицията в Сливен. 
От контейнери с отпадъчен материал са откраднати метални стружки, неопределено количество. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
 


