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Източник: news7.bg 

Заглавие: Търговци на скрап блокираха Капитан Андреево 

Линк: 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%

D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0

%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-

%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_l.n_i.97555_c.22.html#.U8PDyU2KDD

d                                                                                           

  

Текст: Недоволството им е провокирано от новия закон за изкупуване на черни и цветни метали  

Представители на фирми, изкупуващи скрап от цялата страна излязоха на протест на ГКПП Капитан 
Андреево. Недоволните търговци блокираха граничния пункт за около 15 минути. Недоволството им е 
провокирано от новия закон за изкупуване на черни и цветни метали, който влиза в сила от днес.  

Според новите правила физически лица могат да предават вторични суровини само на общински 
площадки, но не и в частните изкупни пунктове. Налага се да уволним 6000 души, алармират 
представителите на фирми, търгуващи със скрап. Те припомнят, че са внесли над 300 предложения в 
Министерството на околната среда и водите, които до момента са без отговор. 

ОТРАЗЕНО ОЩЕ В: 

http://novanews.bg/news/view/2014/07/14/80365/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/  

http://www.bta.bg/bg/c/IK/id/870196  

http://www.standartnews.com/regionalni/pet_kamiona_na_targovtsi_na_skrap_blokiraha_granitsata_s_turt

siya-246074.html  

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/masovi_uvolneniya_vav_firmite_za_skrap-246063.html  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1295794  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1295590  
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http://pik.bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE-news202242.html  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4191013  

http://www.focus-news.net/news/2014/07/14/1943270/protest-se-provezhda-na-gkpp-kapitan-

andreevo.html  

http://www.dnes.bg/stranata/2014/07/14/gotviat-protesti-zaradi-zabranata-za-predavane-na-metali-za-

skrap.232228  

http://novini.dir.bg/news.php?id=17038533  

http://dnes.dir.bg/news.php?id=17038572  

http://www.bulgaria.utre.bg/2014/07/14/243103-protestirashti_blokiraha_bulgaro_turskata_granitsa  

http://fakti.bg/biznes/106032-izkupvachi-na-skrap-blokiraha-granicata-s-turcia  

http://news.ibox.bg/news/id_2030871803  

http://flip.bg/cluster/6bb575502d6be69cc0edcb2a5b4d2ea2/punktovete-za-skrap-blokiraha-kapitan-

andreevo#skip=60  

http://news.info7.me/14-07-2014/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_1765811/  

http://hashtag-bg.com/articles/11252/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8  

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=28130&Itemid=2  

http://ureport.bg/22605/2014/07/14/ikonomika/targovtsi-na-skrap-izlizat-na-protest-zaradi-novi-pravila/   

http://ureport.bg/17860/2014/06/17/ikonomika/obshtinite-iskat-otlagane-na-novata-taksa-smet/  
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http://www.bnews.bg/article-111056  

http://oshtepan.com/index.php/news/business/item/2471-%D0%BE%D1%82-

%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5-%D0%B2-

%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2-

%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-

%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  

http://dartsnews.bg/News/74608  

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D1%8A%D

1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB_l.a_c.327_i.414366.html  

http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D0%B8%D1%80%

D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_39038  

http://www.novini.bg/news/219174-взеха-хляба-на-хиляди-клошари.html?utm_source=flip.bg  

http://www.dgnews.eu/news/article/1254#.U8PD-02KDDc  

http://www.plovdiv.utre.bg/2014/07/14/242959-ot_dnes_samo_firmi_predavat_otpadutsi_za_skrap  

http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=35165  

http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=14333  

http://www.elhovonews.info/?p=45474  

http://etleboro.org/bg/!/!/17127270  
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http://dimitrovgrad.bgvesti.net/news/162074/Pet-dimitrovgradski-firmi-za-izkupuvane-na-skrap-se-

vdignaha-na-bunt  

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/firmi-za-skrap-blokiraha-pytia-za-turciia,176182/  

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Вдигат блокадата на границата, в МОСВ утре ще търсят изход от ситуацията 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1296066                                                                                           

  

Текст: 10-километрова опашка от леки и товарни автомобили се образува на пункта Капитан Андреево, 
заради протеста на фирмите, изкупуващи скрап, които блокираха българо-турската граница. На мястото 
пристигна заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Още утре преди обяд в 
Министерството ще се проведе среща между представители на протестиращите, парламентарно 
представените партии и ръководството на ведомството, за да се намери изход от ситуацията и 
евентуално да се предприеме промяна в нормативната уредба, влязла в сила от днес. 

От Гранична полиция съветват последните пристигащи към пункта автомобили да се пренасочват към 
ГКПП - Лесово. 
Припомняме, че от днес официално влезе в сила забраната за предаване на отпадъци от физически лица 
срещу заплащане на лицензираните площадки за скрап. Това обаче разгневи фирмите, изкупуващи скрап, 
и те излязоха на протест. 
Преди минути блокадата бе вдигната. Протестиращите обаче заплашват, че ако до утре преди обяд не 
бъде намерен изход от ситуацията, ще блокират границата отново, като спиране на трафика се очаква не 
само на Капитан Андреево, но и на другите контролно-пропускателни пунктове в страната. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Д. Данев: "Няма как хората да предават метали безплатно" 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1295812                                                                                          

  

Текст: На заседание на Комисията по околна среда в сряда ще бъде разгледано изменението на Закона 
за управление на отпадъците. „То е предложено от група народни представители от Коалиция за 
България, с което се стараем да удължим срока, който е приет през 2012 година, и касае изкупуването на 
черни и цветни метали от физически лица”, съобщи народният представител от БСП Добрин Данев. От 
днес е в сила забраната за възмездно предаване на метали от физически лица.  
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Влизайки в сила законът регламентира предаването безвъзмездно на цветни и черни метали от 
физически лица, на изградени общински площадки. За времето на двегодишния гратисен период, до сега, 
нито една община в България не е изградила такива площадки, коментира Данев.  
 
По данни на фирмите изкупуващи отпадъци, годишно около 1 200 000 тона метал се събира, от които 800 
000 тона влизат в българската индустрия в „Стомана Перник”, а останалото се изнася. Данев се опасява, 
че по този начи ще се блокира работата на всички фирми занимаващи се с черни и цветни метали, кто 
прогнозите са, че близо 15 000 работни места ще бъдат съкратени и ще се блокира работата на нашата 
промишленост.  
 
„В многократните разговори с колегите ни в парламента и комисията от всички политически сили не 
успяхме да ги убедим в нашето предложение за удължаване на гратисния период с още една година за 
влизане в сила на закона, за да може да се даде още една възможност на изпълнителната власт 
упражнявайки контрол върху общините, да ги принуди да изградят площадките и в крайна сметка да се 
намери общ език и с бизнеса за да няма трусове” добави Добрин Данев.  
 
Чуйте подробности в звуковия файл: 

 

 

Източник: ruse.topnovini.bg  

Заглавие: БСП ще предложи заплащането от пунктовете за черни и цветни метали да става само по 

банков път 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/526276                                                                                                  

  

Текст: Депутатите от БСП осъзнават проблемите, които ще предизвикат настоящите измененията в 
Закона за управление на отпадъците, и ще направят всичко възможно да го приведат в работещ вид в 
рамките на това Народно събрание. Това включва и идеята плащанията да стават само по банков път, 
вместо в брой, което ще доведе до по-добра отчетност и ще пресече кражбите. Тази заявка дадоха 
народните представители на партията от Русе Добрин Данев и Екатерина Заякова на пресконференция 
днес.  

На първо време ще се направят постъпления да се увеличи гратисния период за влизане в сила на 
промените, които би трябвало да започнат да действат от днес. Според тях, физически лица не могат да 
получават заплащане за вторичните суровини, които могат да предават само на общински пунктове за 
приемане на тежки и цветни метали. Един от основните проблеми произтича от това, че до този момент 
нито една община няма изградени подобни пунктове и площадки. Отсрочка от една година ще даде 
възможност на общините да израдят тези площадки, и да се намери общ език с бизнеса и фирмите. 

"Законът бе мъртво роден, и на практика този бранш ще спре да работи, а според данните от фирмите за 
година се приемат над 1.2 млн. тона отпадъци", обобщи ситуацията Добрин Данев. От тях около 800 хил. 
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тона влизат в промишлеността, и около 400 хил. тона се изнасят. Законът в този си вид на практика 
блокира всички тези фирми, което би довело до загубата на около 12-15 хил. работни места, и 
затруднения за промишлеността, допълни още депутатът. 

Народните представители засегнаха и още няколко теми около тяхната работа в Народното събрание, 
сред които и проблемите между Министерството на земеделието и фонд "Земеделие". Добрин Данев 
заяви, че всички над 2000 проекта, които са застрашени от спиране на плащанията в сектора, няма да 
пострадат от този конфликт, тъй като може да се търси вариант за тяхното финансиране от националния 
бюджет. Данев призова личните интереси да бъдат оставени на заден план, а ако има някакви съмнения 
за корупция във фонд "Земеделие", те трябва да са представени чрез факти, без да се всява паника сред 
земеделците за провал на проектите им. 

Екатерина Заякова от своя страна обобщи законите, които са приети и други, върху които се работи в 
момента, и изрази задоволство, че Парламентът работи по график, без да се нарушава работата му с 
отсъствието на опозицията. Основните закони, които Заякова изтъкна като важни за обществото, са 
Закона за автомобилните превози, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на 
потребителите, и промените в средното образование и въвеждането на дуалното обучение. 

Русенските социалисти обявиха още, че са разглеждали 4 номинации за председател на БСП за 
предстоящия конгрес - Янаки Стоилов, Драгомир Стойнев, Корнелия Нинова и Мая Манолова. Те обаче 
нямат ясен фаворит, и ще призоват своите членове да гласуват по съвест, заяви председателят на 
русенската организация Божидар Йотов. Той бе категоричен, че БСП е демократична партия с богата 
история, и подобни честни избори за председател ще излъчат най-подходящия кандидат. Добрин Данев 
от своя страна намекна, че повечето от имащите право на глас вече имат свои фаворити, но както и той 
самия, предпочитат да не ги оповестяват публично. 

 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Няма хаос по пунктовете за изкупуване на метални отпадъци в Шумен 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100437795/nama-haos-po-punktovete-za-izkupuvane-na-metalni-

otpadaci-v-shumen                                                                                                 

  

Текст: Засега няма хаос по пунктовете за изкупуване на метални отпадъци в Шумен, показа проверка на 
Радио Шумен. Оттам съобщиха, че не приемат цветни метали, старо желязо и електроуреди от граждани, 
а само от фирми, които имат документ за произход на отпадъците. От днес влязоха в сила ограниченията 
в Закона за управление на отпадъците, в които само компании могат да предават за скрап цветни и черни 
метали. 
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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Станислав Анастасов изпрати поздравителен адрес до Искра Михайлова  
Михайлова е избрана за председател на парламентарната комисия по Регионално развитие на 
Европейския парламент 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2598                                                                                          

  

Текст: Министър Станислав Анастасов изпрати поздравителен адрес до Искра Михайлова по повод 
избирането й за председател на парламентарната комисия по Регионално развитие на Европейския 
парламент.  Искра Михайлова  бе  министър на околната среда и водите  от  29 май 2013 г.  до 19 юни 
2014 г. Тя  е първият български евродепутат, който оглавява комисия в ЕП. 
Поздравителният адрес може да видите тук. 

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Имаме екшън план до края на юли да изпълним всички условия и програмата да бъде 
отблокирана  
Това заяви за програма „Хоризонт“ на БНР министър Станислав Анастасов 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2600                                                                                         

  

Текст: „Имаме екшън план до края на юли да изпълним всички условия. Когато ЕК се увери, че 
контролните механизми работят, естествено е програмата да бъде отблокирана“, това заяви за програма 
„Хоризонт“ на БНР министър Станислав Анастасов.   

Той съобщи, че в момента МОСВ и Управляващият орган на ОПОС изготвят първия сертификат за 2014 г. 
По думите му до края на тази седмица той трябва да бъде одитиран от ОСЕС, да бъде сертифициран и 
изпратен на комисията. „Очакваме следващата седмица ЕК да изпрати мисия, която да потвърди, че 
контролните и управленски механизми на програмата работят“, посочи министърът. 

Министър Анастасов отбеляза, че изискванията на ЕК са свързани с определени условия, които се 
изпълняват. „Ние имаме нужда да отблокираме всички 615 млн., които в момента са замразени като 
плащания. За цялата програма са над 1 млрд. лв.“, каза в заключение министър Анастасов. 
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Източник: agro.bg 

Заглавие: ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци 

Една от целите е рециклиране на 70% от битовите отпадъци до 2030 година 

Линк: http://www.agro.bg/news/article49926.html                                                                                                   

  

Текст: ЕС предложи по-високи цели за рециклиране на отпадъци. Основната цел е европейската 
икономика да се превърне в такава, в която нищо не се изхвърля, както и да се подпомогне устойчивия 
растеж. 

Съгласно новите цели европейските страни ще:  

 забранят заравянето в депа на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. Нататък; 
 рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.; 
 намалят морските и хранителните отпадъци. 

Очакваните ползи включват: 

 икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на въглероден 
диоксид; 

 по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси; 
 580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците. 

Повторна употреба, ремонт и рециклиране 

ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната употреба, ремонтът и 
рециклирането на материали са обичайна практика — а не добиването на суровини, които се използват 
веднъж и след това се изхвърлят. 

През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да бъдат използвани отново 
или рециклирани, са били заровени в депа или изгорени. Максималното оползотворяване на ресурсите 
може да доведе до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на 
зависимостта от все по-оскъдни и по-скъпи суровини. 

Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места  

Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са: 

 проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни, подобрявани и 
рециклирани; 

 създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на по-ефективни 
производствени процеси; 

 намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за рециклиране; 
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 предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците; 
 превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии. 

Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за европейските граждани, както и на 
по-трайни продукти. Същевременно се очаква разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния 
оборот. 

Тези предложения са придружени от редица инициативи на ЕС за реализиране на възможностите за 
растеж и заетост, свързани с постигането на по-екологична икономика и за повишаване на 
екологосъобразността на новите сгради. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Тристранката ще обсъжда нови правила за битови отпадъци 

 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/tristrankata_shte_obsazhda_novi_pravila_za_bitovi_otpadatsi-246166.html                                                                       

  

Текст: София. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят 
проектите на закони за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, 
внесен от група народни представители, и на Закона за местните данъци и такси. 
 
Нормативният документ, предложен от финансовото министерство, за промяната на методиката за 
определяна на таксата за битови отпадъци срещна съпротивата на Националното сдружение на общините 
в България, както и негативната реакция на общинските администрации. 
 
В момента по-голямата тежест от таксата за битови отпадъци се поема от бизнеса, като това многократно 
е критикувано от работодателите през изминалите години. Допусканата досега законова възможност 
таксата да се определя спрямо данъчната оценка, беше причина тя да се възприема като втори данък 
върху недвижимите имоти. 
 
С проекта, в чието обсъждане няма да участват общините, се определят основи за таксата за битови 
отпадъци, които общинският съвет може да приеме. Това са индивидуалното количество отпадъци за 
имота, определяно чрез торби с дадена вместимост, предоставени от общината, или чрез стикери, 
залепени на видно място върху торби на лицата; количество битови отпадъци за имота, съобразно броя и 
вместимостта на необходимите контейнери, кофи, кошчета и други съдове; при честота на 
сметоизвозване, определена от общинския съвет, или по брой ползватели на услугата в имота, или по 
използваното количество вода в имота. 
 
Основните мотиви на общините срещу предлагания проект са, че методиката ще повиши в пъти 
плащаната от домакинствата такса. 
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Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Спипаха крадени метали 

Линк: http://konkurent.bg/article/22157/spipaha-kradeni-metali                                                                                                 

  

Текст: Екоексперти съвместно с МВР проверявали площадки, притежаващи разрешения в пунктове за 

черни и цветни метали, във връзка с провеждането на национална акция за противодействие на 

кражбите. 

В резултат от контролната дейност РИОСВ – Враца е издала 2 наказателни постановления по съставени 

актове на полицията в Козлодуй. Площадка в Мизия е глобена два пъти на обща стойност 3 000 лв. за 

попълнени неверни сведения в декларация за предадени отпадъци. За юни от инспекцията са дадени 5 

предписания. 

 

 
 


