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Източник: pressadaily.bg 

 

 Заглавие: Афганистан наряза за скрап дарени самолети за $500 млн. 
Скандалният случай стана причина за разследване на правителството във Вашингтон за какво се 
харчат парите на американските данъкоплатци 
 

Линк: http://pressadaily.bg/publication/57082-
%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-500-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD./    
   

  

Текст: Товарни самолети на стойност 500 милиона долара, дарени от САЩ на Военновъздушните сили на 
Афганистан, са били нарязани за скрап срещу 3 цента за килограм, или около 32 000 долара на машина, 
съобщава телевизия Фокс нюз. 
Вашингтон купува 20 италиански самолета G222 през 2008 г. по специална програма за укрепване на 
афганистанската армия. От тях Кабул е предал 16 на вторични суровини. Като причина афганистанските 
власти посочват постоянни проблеми с резервните части и поддръжката на машините, заради което през 
март 2013 г. те били преместени на международното летище в Кабул. Скандалният случай стана причина 
за разследване на правителството във Вашингтон за какво се харчат парите на американските 
данъкоплатци. 
Джон Сопко, специален представител на САЩ в програмата за възстановяване на Афганистан, е поискал 
от правителството в Кабул цялата налична документация по случая, която да разкрие как се е стигнало до 
решението за унищожаване на дарените самолети. Остава открит въпросът и какво ще стане с останалите 
четири машини. 
 
 
 
 

Източник: riosvt.org 
 
Заглавие: Експертите на РИОСВ – Велико Търново провериха 79 обекта за спазване на екологичното 
законодателство 
 

Линк: 
http://www.riosvt.org/news/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82
%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-6/                
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Текст: През месец септември, експертите на РИОСВ са извършили общо 79 проверки на 75 обекта на 
територията на Великотърновска и Габровска области. През периода са издадени 16 предписания. 
Акцент в контролната дейност са проверките за изпълнение на условията в разрешителни за заустване и в 
комплексни разрешителни – 23 проверки. При проверките на шест обекта е извършен и контролен 
мониторинг от отпадъчните води. За останалите обекти не са установени нарушения. 
Със заповед на директора на РИОСВ са наложени три санкции на обща стойност 402 лв., тъй като взетите 
водни проби не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителните за 
заустване.  
През месеца са съставени два акта на фирми, като единият е за неизпълнение на предписание на РИОСВ 
за извършване на собствени периодични измервания на атмосферния въздух, а вторият акт е за не 
водене на отчетност на отпадъците. 
Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. на фирма, тъй като не води отчетни 
книги за отпадъците. 

 


