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Източник:  scrap-bg.com 
 
Заглавие:   Казус в РИОСВ  
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Пореден абсурд, роден от бюрокрацията. Преди година фирмата на Аделина Иванова решава да наеме 
терен в София, на който да разкомплектова автомобили. Така тя ще отговори на новите изисквания на 
Закона за управление на отпадъците – разкомплектоването на коли да става само в зони, предназначени 
за производствени и складови дейности. Започва и подаването на документи за новия имот в 
Кремиковци. 
„Това, че подадохме в РИОСВ молба, която съдържа скица съвременна, в която е написано, че мястото е в 
зона за производствени и складови дейности, не е достатъчно. И се оказа, че трябва да пуснем молба за 
преценка от необходимостта от ОВОС. Което значи, че трябва да ни кажат официално, че Кремиковци, не 
е в Натура 2000”, обяснява Иванова, собственик на автоморга. 
Документите са подадени и следва отговор. В чакане минават седем месеца. За това време фирмата 
плащам наем на терена, спира дейността си на старата площадка – защото тя вече е незаконна, наема и 
експерт по екология, който да съдейства с ваденето на документите. Преди дни се получава и отговор от 
екоекспертите – нямате нужда от ОВОС, но трябва да декларирате 25 хиляди лева банкова гаранция за 
това, че ще работите с черни и цветни метали. 
„Аз никога не съм искала да работя с черни и цветни метали. Ние разкомплектоваме автомобили и ги 
продаваме на авточасти, а черните и цветни метали ги предаваме на фирми, които търгуват с това. 
Второто, което е странно, е, че трябва да дам отчетни листа за работата си на новата площадка, която все 
още не е разкрита. Т.е. аз не мога да отчитам дейност на място, което по закон не трябва да работи. Но ми 
го искат”, допълва жената. 
Случаи като този на Аделина не са прецедент. В РИОСВ-София има забавени над 600 преписки на хора 
като Аделина Иванова, обясни директорът, който е на тази длъжност от по-малко от месец. 
„Недопустимо е. Аз искам да се изяснят причините, по които се иска една или друга информация. При 
случай, че има такива – ще има наказани експерти”, коментира Ирена Петкова, директор на РИОСВ-
София. 
Вече била назначена и комисия, която бързо да разгледа постъпилите преди месеци документи. 
Преразглеждат се и мотивите, с които експертите са искали допълнителни документи. Ако се докаже, че 
забавянето е било умишлено, ще има санкции, обещават от РИОСВ. 
 
 
 
 

http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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Източник:  dnevnik.bg 
 
Заглавие:   Екоминистерството обяви конкурс за нови директори на национални паркове и регионални 
дирекции 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Месец и половина след като екоминистърът Искра Михайлова уволни в един ден всички директори на 
националните парка  "Пирин", "Рила" и "Централен Балкан", директори на 16-те екоинспекции в страната 
и 4-те басейнови дирекции, този понеделник Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви 
конкурс за новите им началници. 
След масовото им уволнение в края на юли месец, Михайлова отхвърли категорично тезата, че извършва 
политическа чистка. 
Министърът аргументира решението си с неизпълнени обществени поръчки и лошо свършена работа от 
страна на директорите, както и сигнали за злоупотреби в регионалните екоинспекции. Тогава тя съобщи, 
че всички бивши директори ще бъдат допуснати до конкурсите, наред с другите участници. 
 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие:   В столичния кв. "Лозенец" днес ще има пункт за опасни отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес в столичния 
район "Лозенец". Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община организира 
разделното събиране на опасната смет на територията на София. 
Пунктът ще бъде на разположение на гражданите от 8.30 до 14.30 часа на бул. "Арсеналски" до плувния 
комплекс "Спартак". 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/09/16/2141942_ekoministerstvoto_obiavi_konkurs_za_novi_direktori_na/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/17/2142204_v_stolichniia_kv_lozenec_dnes_shte_ima_punkt_za_opasni/
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Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат да предават в пункта, са живак и 
живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски материали; домакински 
препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл 
срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. Предаването им е безплатно за гражданите. 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие:   Замразен е проектът за изграждане на регионално депо за отпадъци край разложкото село 
Баня 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Замразен е проектът за изграждане на регионално депо за отпадъци край разложкото село Баня. Това 
съобщи за Радио ‘‘Фокус’’ – Пирин Мария Цветкова от ПП „Национален фронт за Спасение на България”, 
един от организаторите на проведените два протеста срещу изграждането на сметището. По нейни думи, 
има резултат от предприетите до момента действия за прекратяване на проекта. „На последната сесия на 
Общински съвет – Разлог беше отложено решението за теглене на общински дълг, който възлиза на 4 100 
000 лева, а с лихвите става около 5 милиона лева, с които средства ще бъде започнато изграждането на 
сметището. Надяваме се това решение да бъде прекратено окончателно”, каза още Цветкова. Тя 
припомни, че от ПП „Национален фронт за Спасение на България” и гражданско сдружение „Баненска 
буна 2011” организираха два протеста пред кметството в селото и внесоха жалби до 16 държавни 
институции, включително председателя на Народното събрание Михаил Миков, премиера Пламен 
Орешарски, главния прокурор Сотир Цацаров и други с искане за спиране на проекта, който според тях, 
застрашава от замърсяване река Драглишка, която се намира в близост, застрашава туризма в региона, 
който е основно препитание на местните жители, както и проучването на археологически находки, 
открити през 2012 година. „Министерството на околната среда и водите трябва да вземе решение, дали 
проектът ще продължи или ще бъде прекратен. Жителите на село Баня изчакват решението на еко 
министерството, като ясно са заявили, че са готови, ако има трети протест, той да се проведе именно пред 
сградата на министерството в София”, добави Мария Цветкова. 
 
Източник:  dariknews.bg 
 
Заглавие:   Задържаха четирима българи в Италия за рециклиране на крадени коли 
 
Линк: 

http://www.focus-news.net/?id=n1826870
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Текст: 
 
Четирима българи са били задържани в град Латина, в областта Лацио, за рециклиране на крадени 
автомобили и фалшифициране на документи, съобщава БТА, като цитира местни медии. Българите, чийто 
имена не се съобщават, са на възраст между 22 и 52 години. 
Операцията е осъществена от карабинерите от НОРМ (Оперативно моторизирано звено) със съдействието 
на други регионални подразделения. При акцията в гаража на българите е открит автомобил Range Rover 
Evoque, който се оказал откраднат на 10 август в Помеция, южно от Рим. На него са били поставени 
български регистрационни номера и е бил променен номерът на шасито. Намерени са също средства за 
фалшифициране на документи на МПС, както и други материали със съмнителен произход. 
Автомобилът и всички материали са конфискувани заедно със 7 хиляди евро, намерени в четиримата 
задържани. Към двама от тях са формулирани допълнителни обвинения, тъй като са притежавали за 
фалшифицирани застрахователни винетки. 
Според италианския закон рециклирането на крадени автомобили са наказва със затвор от 4 до 12 
години и глоба от 1032 до 15493 евро. 

http://bta.bg/bg
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1144622

