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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще разчита на диалог и постигане на баланс по 
екологичните теми 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2768  
 

 

Текст:  Протестите се предизвикват от липса на информация, от липсата на прозрачност, от липсата на 
диалог и допитване до академичната общност и експертите за екологичното въздействие на дадено 
инвестиционно намерение. Това посочи новият министър на околната среда и водите Ивелина Василева в 
първото си ТВ интервю за bTV. 
Тя обеща да разчита на диалога и постигането на баланс по екологичните теми. По думите й няма начин 
забраните да са пълни и трябва страната да върви към своето устойчиво развитие, но няма да се допускат 
незаконни действия и безконтролни строежи. 
По думите й в момента ведомството има като приоритетни задачи да обяви защитените зони по 
местообитанията (за които срокът по евродиректива е краят на тази година), да се утвърдят 
специализираните карти на дюните и да се помогне на общините по места за техните устройствени 
планове, в които ясно е разписано какво може да се извършва. 
Василева напомни, че е отменена спорната заповед на регионална екоинспекция, с която се даваше 
зелена светлина на строителството в Карадере без да е правена екологична оценка. Освен това е 
сезирана и прокуратурата за това, че през 2005 г. е бил утвърден подробен устройствен план отново без 
такава оценка. 
Новият министър заяви, че не вижда основания за падане на мораториума върху добива на шистов газ от 
2012 г. 
Цялото интервю може да видите тук 

 
 
 
focus-news.net 
 
Заглавие: Вицепремиерът Томислав Дончев и министър Ивелина Василева ще представят 
информация във връзка с ОП „Околна среда” 2007 – 2013 
 
Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/11/13/1988804/vitsepremierat-tomislav-donchev-i-ministar-

ivelina-vasileva-shte-predstavyat-informatsiya-vav-vrazka-s-op-okolna-sreda-2007-2013.html  

  

Текст: София. Вицепремиерът Томислав Дончев и министър Ивелина Василева ще представят 
информация във връзка с ОП „Околна среда” 2007 – 2013. Това съобщиха от пресслужбата на 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2768
http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/ekoministarat-obeshta-dialog-i-informirani-reshenija.html
http://www.focus-news.net/news/2014/11/13/1988804/vitsepremierat-tomislav-donchev-i-ministar-ivelina-vasileva-shte-predstavyat-informatsiya-vav-vrazka-s-op-okolna-sreda-2007-2013.html
http://www.focus-news.net/news/2014/11/13/1988804/vitsepremierat-tomislav-donchev-i-ministar-ivelina-vasileva-shte-predstavyat-informatsiya-vav-vrazka-s-op-okolna-sreda-2007-2013.html
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Министерски съвет. Събитието ще се проведе на 14 ноември в Гранитна зала на Министерския съвет от 
13.00 ч. Министър-председателят с ресор европейски фондове и икономическа политика Томислав 
Дончев и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще дадат брифинг във връзка с 
бъдещето на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г, плащанията по която бяха преустановени 
през м. ноември миналата година 
 

 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: След една година на поправителен 
Европейската комисия пусна парите по програма "Околна среда" 
До края на месеца се очаква да бъдат преведени първите 240 млн. евро 
 

Линк:  http://www.mediapool.bg/evropeiskata-komisiya-pusna-parite-po-programa-okolna-sreda-
news227189.html    

 
 
Текст: След една година на поправителен Европейската комисия (ЕК) е пуснала отново плащанията по 
оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Официалното писмо за това е пристигнало в София на 13 
ноември, съобщиха от ЕК.  Предстои по-късно днес вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев и 
министъра на околната среда Ивелина Василева да дадат подробности. 
Плащанията към България се възстановяват и Европейската комисия ще започне с изплащане на 166 млн. 
евро от Европейския кохезионен фонд и 74 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие, се 
казва в съобщението от ЕК. 
"Възстановяването на плащанията по ОПОС е чудесна новина за България и идва в ключов момент за 
страната и държавния бюджет“, заявява вицепрезидентът на ЕК за бюджета и човешките ресурси 
Кристалина Георгиева. Според нея това показва, че Европейската комисия отчита, когато работата е 
свършена и правилата са спазени. Георгиева пожелава успех на правителството на Бойко Борисов и 
обръща внимание, че следващата година е последна за усвояване на парите от изминалия програмен 
период 2007-2013. 
"Приветствам положителните стъпки, предприети от българските власти за подобряване и укрепване на 
системата за управление на оперативната програма. Плащанията към България по ОП "Околна среда" се 
възстановяват, което е отлична новина за българската икономика, но също така и за бъдещето на 
сътрудничеството между България и Европейската комисия", заявява комисарят по регионалната 
политика Корина Крецу. 
През ноември 2013 г. Брюксел замрази плащанията по ОПОС заради съмнения за нередности, свързани с 
обществените поръчки при изпълнение на проектите и слабости в системите за управление и контрол на 
програмата. 
След извършен одит в България през октомври 2014 г. службите на Комисията стигнаха до извода, че 
всички предложени коригиращи мерки са били приложени. Това значително ще намали риска от грешки 
и нередности при използването на средствата в бъдеще, се казва в съобщението на ЕК. 
За да бъдат размразени средствата България се съгласи с исканата от Брюксел финансова корекция от 156 
млн. лв. по ОПОС. Това беше договорено по времето на служебното правителство. То обаче не взе 
решение в каква пропорция ще бъде разпределена финансовата санкция между държавата и общините, 

http://www.mediapool.bg/evropeiskata-komisiya-pusna-parite-po-programa-okolna-sreda-news227189.html
http://www.mediapool.bg/evropeiskata-komisiya-pusna-parite-po-programa-okolna-sreda-news227189.html
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като и до днес няма информация какви финансови корекции ще понесат общините за допуснатите 
нарушения. 
В края на октомври вицепремиерът по еврофондовете в служебния кабинет Илияна Цанова съобщи, че 
до края на годината се очаква Европейската комисия да възстанови 340 млн. лв. по ОПОС. Тези средства 
бяха платени от държавния бюджет, след като служебното правителство възстанови през август 
плащанията по ОПОС, които бяха спрени от кабинета на Пламен Орешарски в края на февруари. 
За да се подобри работата с еврофондовете  по предложение на Илияна Цанова бяха създадени два нови 
съвета към Министерски съвет. Единият е за координация на всички управляващи органи на европейски 
програми, като целта е да се уеднаквяват процедурите и практиките по тях. Другият е Съвет за финансови 
корекции, който ще анализира наложените до момента корекции и ще разпредели тежестта между 
възложители, контролни органи и държавата. 
Средствата по двете оси на оперативна програма "Регионално развитие" – за градско възстановяване и за 
туризъм остават блокирани от Брюксел. Европейската комисия спря плащанията по тях в началото на юни 
отново заради допуснати нарушения при провеждането на обществени поръчки. 

 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: 72 495,6 тона отпадъци са депонирани за 9 месеца в Регионалното депо за отпадъци в 
Русе 

Линк:   http://www.ruseinfo.net/news_132716.html  

 
 
Текст: 72 495,6 тона отпадъци са депонирани за 9 месеца в Регионалното депо за отпадъци в Русе. 6445 
тона от тях са инертни. На й- голям принос има Община Русе с над 50 000 тона депонирани отпадъци, а на 
й- малко - Община Ветово - 854.4 тона. Физически и юридически лица са депонирали 10 652 тона 
отпадъци за периода. Според данните от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение 
за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) ето какви са отчисленията по Закона за управление 
на отпадъците за периода: 
 

 

http://www.ruseinfo.net/news_132716.html
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Източник: riosvt.org 
 
Заглавие:  Акцент в контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново през октомври са 
проверките за изпълнение на условията в издадените разрешителни 
 

Линк: http://www.riosvt.org/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-4/    
 

 

Текст:   През месец октомври, експертите на регионалната инспекция са извършили проверки на 139 
обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. За констатирани несъответствия са 
дадени 19 предписания със съответен срок за изпълнение. 
Приоритет в контролната дейност са проверките на дружества за изпълнение на условията в издадените 
разрешителни за емисии на парникови газове, за експлоатация на обекти с употреба и съхранение на 
опасни химични вещества, за дейности по третиране на отпадъци и комплексните разрешителни. 
През месеца експерти на РИОСВ са взели участие в междуведомствена комисия по заповед на Областния 
управител на област Габрово за проверка на техническото състояние на 26 потенциално опасни язовири 
на територията на област Габрово. 
В резултат на контролната дейност са съставени четири акта за установени нарушения – два акта на 
физическо лице за нарушения на Закона за управление на отпадъците, един акт на фирма за не водене на 
отчетност на отпадъците и един акт на дружество, което не е информирало РИОСВ – Велико Търново в 
най-ранния етап за своето инвестиционно намерение. Издадени са три наказателни постановления на 
стойност 9 000 лв. 
Със заповед на директора на РИОСВ са наложени текущи санкции на три производствени обекта, тъй като 
резултатите от взетите проби от отпадъчните води не отговарят на индивидуалните емисионни 
ограничения, съгласно разрешителните за заустване. 
През месец октомври не са постъпвали сигнали за замърсяване на околната среда на „зеления“ телефон и 
на електронната поща на инспекцията. 

 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие:  Започва поредната чистка в институциите в региона 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/politika/zapotchva-porednata-tchistka-v-institutsiite-v-regiona.html  
 

 

Текст: Шефове на ведомства чакат заповедите си за освобождаване 

http://www.riosvt.org/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-4/
http://www.riosvt.org/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-4/
http://www.riosvt.org/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-4/
http://www.riosvt.org/news/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-4/
http://www.dnesbg.com/politika/zapotchva-porednata-tchistka-v-institutsiite-v-regiona.html
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Новата власт дойде, а това означава, че е време за поредната метла в държавната администрация. 
Управляващите ясно заявиха, че имат намерение да изчистят кадрите на ДПС, които бяха назначени от 
правителството на Орешарски на възлови постове. Такова условие към ГЕРБ поставиха веднага след 
изборите коалиционните им партньори от Реформаторския блок и от Патриотичния фронт. 
Метлата е готова да заиграе и във В. Търново. Местните централи на управляващите партии са на нисък 
старт и се изчакват само промените по върховете в София, за да започнат назначенията. 
Първата смяна вече е факт. В областната служба по “Земеделие” се завърна съветникът от ГЕРБ Йорданка 
Стефанова, която бе уволнена без предизвестие в началото на август 2013 г. от земеделския министър 
Димитър Греков. Тогава поста зае кадърът на ДПС Зехра Байрактар. Любопитно е, че двете дами си 
разменят по два пъти поста през последните няколко години. 
Промени се очакват и в “Напоителни системи”, които сега се ръководят от общинския председател на 
ДПС във Велико Търново Мъстън Еминов. Там ще се върне предишният управител Красимир Калчев, 
общински съветник от ГЕРБ. 
Рокада се очаква и в екоинспекцията, където сега директор е бившият депутат от ДПС Елин Андреев. Той 
заяви за “Янтра ДНЕС”, че всеки министър е в правото си да определя екипа, с който ще работи. 
Запознати твърдят, че РИОСВ ще поеме дългогодишната шефка на инспекцията Елена Григорова. 
Любопитна е ситуацията и в областната болница. Там сега начело е д-р Стефан Филев, който пое поста от 
д-р Людмил Гецов. Връщането на Гецов според наши източници е малко вероятно, защото 
министерството на здравеопазването вече е в ръцете на Реформаторския блок и е логично именно те да 
определят шефа на най-голямото здравно заведение в областта. Снощи новият заместник здравен 
министър д-р Ваньо Шарков заяви за “Янтра ДНЕС”, че за момента няма основание да предложи на 
министър д-р Петър Москов смяна в ръководството на МОБАЛ. 
Промени още следващата седмица очакват и в Областната дирекция на полицията във Велико Търново, 
където сега на поста директор е Стефан Николов. Според полицейската терминология той се води 
временно преназначен на длъжността до завръщането на Илиян Христов Личев, който към настоящия 
момент е в отпуск по болест, но от понеделник се връща на работа. 
Очакванията са, че новият шеф на полицията отново може да дойде от София, както навремето Живко 
Коцев. Хора, които отдавна са свързани със системата, коментираха, че това не би се отразило добре на 
полицията във Велико Търново. 
Обикновено при смяна на властта в национален мащаб се завъртат рокади и в Регионалния 
образователен инспекторат, Инспекцията по труда, Бюрото по труда, Регионалната здравна инспекция, 
дирекция “Социално подпомагане”. 
Все още представителите на ГЕРБ, реформаторите, Патриотичния фронт и АБВ не смеят да заявят явно 
амбициите си за постове в региона, но е въпрос на броени дни да стане ясно чии лобита къде ще 
надделеят. 

 
 
 
 
Източник: rtv-gabrovo.com 

Заглавие: За втора поредна година превръщаме ненужните отпадъци в ресурс 
 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47700:2014-11-14-07-19-
38&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111  
 

 

http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47700:2014-11-14-07-19-38&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111
http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47700:2014-11-14-07-19-38&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111
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Текст:  Кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“, реализирана за втора поредна година от 
Община Габрово, отново ще изненада младите габровци като им предложи начин да превърнат 
ненужните отпадъци в ресурс. 
Второто издание на кампанията е организирано в два етапа. Първият, който ще се проведе през ноември 
и декември, е насочен към най-младите жители на град Габрово – децата от детските градини. Вторият 
етап е ориентиран към учениците, а неговият старт ще бъде положен в началото на новата година. 
„Отпадък с късмет не отива за смет“  ще постави пред децата, техните родители и възпитатели задачата 
да събират отпадъчна хартия и пластмаса, която в края на кампанията ще бъде събрана и претеглена. 
Разбира се, отново са предвидени специални изненади и подаръци. 
Различна и много интересна част от кампанията ще бъде появата на двамата герои Смет.Ка и Чистача, 
които ще застанат редом до представителите на екипа, реализиращ проекта за новото депо, за да 
обяснят какво се случва в Габрово с отпадъците и защо трябва да пазим нашата Земя. 
 
 

 
 
Източник: burgasnews.com 
 

Заглавие: Черно море превърнато в кошче 
 

Линк:    http://www.burgasnews.com/novini-burgas/79874-cherno-more-prevarnato-v-koshche     
 

 

Текст:  Невключването на морските отпадъци в националната регулаторна рамка за Закона за отпадъците 
превръща Черно море в огромно кошче за боклук. Това стана ясно днес на представянето на проект: 
„Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните 
ресурси”.  Изпълнителният директор на "Черноморска мрежа НПО" Ема Гилева сподели, че целта на 
инициатива е да насочи вниманието на властите и обществото към проблемите с натрупването на 
отпадъци в морската среда и по крайбрежието.  
В нито една страна, граничеща с Черно море нямало регулаторна рамка за морските отпадъци, а именно 
България, като член на ЕС, трябвало да поеме инициативата за това. Морето ни било замърсяване 
основно от човешките източници, като голямо проблем били безразборното изхвърляне на пластмаса. 
Част от от механичните замърсители попадали в хранителната верига на морските обитатели. Така много 
риби поглъщали отровните материали и ставали потенциално опасни и за хората.  
"Проектът е нужен, защото натрупването на отпадъци в морската среда и по крайбрежието води до 
деградация на основния ресурс –Черно море - за икономиката на региона и създава големи рискове за 
обществото. Той е плод на анализ на експертния екип, а решаването на проблемите със замърсяването 
минава през информиране и мобилизиране на обществото и промяна в обществените нагласи и 
практики. Нужно е промяна в цялостното възпитания на плажуващите хора", каза Гилева. 
Мониторингът ще бъде осъществен с методите на на набиращата все по-голяма популярност "сивил 
сайънс" или гражданска наука. Морските отпадъци се отчитали в различните им видово местоположение, 
като за целта се използвало мобилното приложение за смартфони Marine LitterWatch. Проектът е с 
продължителност 18 месеца, а общата му стойност е около 50 000 евро. Той ще ангажира пряко около 
1200 участници, като ще бъде направен сайт, база данни, документален филм, ръководство за добри 
практики, нетрадиционна скулптура от морски отпадъци "Чудовището от морето" и други.  

 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/79874-cherno-more-prevarnato-v-koshche
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Източник: pressadaily.bg 
 
Заглавие:  Сметища, канали и торове тровят реките 
Правят нови планове за управление на водните басейни 
 

Линк: http://pressadaily.bg/publication/60113-
%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/   
 

 

Текст:   Стотици незаконни сметища, складове за пестициди, торове и отпадни води тровят българските 
реки. Това показват плановете за управление на речните басейни, които са обявени за обществено 
обсъждане. 
В България има 560 реки с обща дължина 19 754 км. Някои от тях обаче гъмжат от отпадъци. Огоста 
например е силно замърсена в долното си течение, което се дължи на битовите отпадни води на 
Монтана, Берковица и Бяла Слатина. Западно от нея има големи замърсявания на подземните води с азот 
и фосфати. Те са причинени от 132 нерегламентирани сметища и 9 склада за пестициди. В Искър пък най-
големият замърсител са отходните канали на Своге, Елин Пелин и Костинброд. В Софийско подземните 
води се тровят от 82 незаконни бунища и 7 склада за препарати. Осем са и населените места без 
канализация. В Беломорския речен басейн, където влизат Марица, Арда, Тунджа и Бяла, основните 
проблеми идват от земеделието. Тук има над 30 ферми и дестилерии, 24 рудника и 17 хвостохранилища. 
Натоварването на водните басейни от растениевъдството и животновъдството е с 25 187 т азот годишно и 
980 т фосфор. 
В Черноморския басейнов район най-големият замърсител са непречистените води. 
Призоваваме бизнеса и гражданите да вземат активно участие в обсъждане на плановете за управление 
на речните басейни, призова шефът на „Управление на водите“ в МОСВ Асен Личев. Ако до вашия 
кладенец има складирани пестициди, сега е моментът да настоявате за премахването им, каза Личев. 
Активни трябва да бъдат и фирмите, които смятат да инвестират. Новите планове за управление ще бъдат 
в сила 6 години - от 2016 до 2022 г. Веднъж приети, те не може да се променят. 
 
 
 
 

Източник: dnes.bg 
 
Заглавие:  Във Варна разкриха нелегален пункт за цветни метали 
В двора имало 26 чувала с мед 
 

Линк: http://www.dnes.bg/crime/2014/11/13/vyv-varna-razkriha-nelegalen-punkt-za-cvetni-metali.245228  

 

http://pressadaily.bg/publication/60113-%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://pressadaily.bg/publication/60113-%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://pressadaily.bg/publication/60113-%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://pressadaily.bg/publication/60113-%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://pressadaily.bg/publication/60113-%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://www.dnes.bg/crime/2014/11/13/vyv-varna-razkriha-nelegalen-punkt-za-cvetni-metali.245228
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Текст: Нелегален пункт за изкупуване на черни и цветни метали беше разкрит при специализирана 
полицейска операция, съобщи Информационна агенция "Черно море". 
Разследващите разполагали с предварителна информация, че в пункта за вторични суровини на ул. 
"Република“ във Варна се върти незаконна търговия с метали. 
Публична тайна е, че на подобни места се изкупуват крадени метали на по-ниска цена. Но пък 
прекупвачите нямат претенции за документи. На подобно място преди години бяха открити части от два 
паметника, разфасовани в Морската градина. 
В конкретния случай проверяващите изненадали собственика около 10,30 часа сутринта. 44-годишният 
мъж така и не успял да представи документи за откритите в двора 26 огромни чувала, натъпкани с 
различни метали, както и за голям пластмасов контейнер, пълен с жълт метал, за който се предполага, че 
е мед. 
Всичко открито и конфискувано ще бъде подложено на експертиза, за да се установи видът на металите и 
да се определи реалната им стойност. По случая е образувано досъдебно производство. 
 


