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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на наредба за допълнение на Наредба № 1 от 10.10.2007 г.за проучване, ползване и опазване на 

подземните води 
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=101  

  

Текст: Проектът за допълнение на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води е във връзка 
с уведомително писмо С (2013) 6034 на Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256 
отразяващо нови допълнителни пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23.10.2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността на политиката в областта на водите. 
С наредбата се отстранява непълно транспониране на едно от изискванията на директивата, свързано с 
осигуряването на достатъчно данни за изчисляване на дългосрочната годишна средна степен на пълното 
възстановяване на подземните води. 
 
Крайна дата за съгласуване: 20.06.2014 г. 
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rosip@moew.government.bg 
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук. 
 
Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник – министър Чавдар Георгиев ще участва в Шестата сесия на Срещата на страните по 

Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда и във Втората сесия на Срещата на страните по 

Протокола за стратегическа екологична оценка  

Той ще представи българския опит в прилагането на разпоредбите на Конвенцията 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2549   

  

Текст: Заместник – министър Чавдар Георгиев ще вземе участие във високия сегмент на Шестата сесия на Срещата 
на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда и във Втората сесия на Срещата на 
страните по Протокола за стратегическа екологична оценка, които ще се проведат в Женева,  Швейцария  на 5 юни 
2014 г. 
Сегментът, в който ще участва заместник-министър Георгиев, включва дискусия за основните достижения и 
предизвикателствата при прилагането на конвенцията и протокола по отношение на енергийните проекти. Той ще 
представи пред участниците във форума добри практики на трансгранични процедури по ОВОС, в които България е 
страна по произход, както и българския опит в прилагането на разпоредбите на Конвенцията за енергийни проекти. 
В рамките на срещата ще бъдат приети решения по докладването и прегледа по прилагане на Конвенцията и 
Протокола, общи насоки за засилване на съответствието между Конвенцията и ОВОС в държавите от Източна 
Европа, Кавказ и Централна Азия,  препоръки за добри практики в Стратегическата екологична оценка (СЕО). 
Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст (Еспу Конвенция) е подписана през февруари 1991 г. в гр. Еспу, 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=101
mailto:rosip@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Nar1_izm_2014.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/doklad_nar1.doc
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2549
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Финландия. Тя е в сила от 10 септември 1997 г. Конвенцията изисква страните да оценяват 
трансграничните екологични въздействия на някои дейности на много ранен етап от планирането на 
проектите. Тя съдържа и изисквания за нотифициране и консултиране по всички проекти, които биха могли 
да имат трансгранично въздействие върху околната среда. 
Конвенцията е ратифицирана от Р България със Закон, приет от 37-то НС на 16.03.1995 г. (ДВ, бр. 28/1995 г.). 
Текстът на Конвенцията е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 86/1999 г.; попр. ДВ. бр. 89/1999 г. 
Протоколът за Стратегическата екологична оценка (СЕО) е подписан през м.май 2003г., Киев, Украйна. Той е в 
сила от 11 юли 2011 г. Протоколът изисква оценка на трансграничните въздействия върху околната среда на 
планове и програми на най-ранен етап. Протоколът е ратифициран от България със Закон, приет от НС на 
17.11.2006 г. (ДВ, бр. 97/2006 г.). 
  
 

Източник: pz-info.com 

Заглавие: Като стъпка в зеленото ежедневие снабдяват администрациите с картонени контейнери за хартиени 
отпадъци 

Линк: http://pz-info.com/index.php/institutzii/item/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-

administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-

administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi         

  

Текст: Пазарджик. Кампания „Разделното събиране – първа стъпка в зеленото ежедневие” стартираха днес РИОСВ 
Пазарджик и „Дуропак Тракия” АД в общинските администрации в областта на Световния ден на околната среда. 
Във всички общински и държавни администрации в областта ще бъдат раздадени картонени контейнери за 
хартиени отпадъци, които да заменят познатите пластмасови кошчета до работните места, съобщи на 
пресконференция директорът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев. По този начин отпадъчната хартия ще остане  
чиста и годна за рециклиране, защото допирайки се до нещо мръсно става негодна за рециклиране. Избрани са 
администрациите, защото: те могат да дадат пример, като първи въведат 100% разделно сметосъбиране; при тях се 
генерира изключително чист отпадък – основно хартия и малко пластмаси и метал, а и количеството биологичен 
отпадък е сведено до минимум.  Гешев обясни, че ако един отпадък е замърсен, става негоден за рециклиране, а 
ако замърсен и чист отпадък се смесят, чистият отново става негоден за рециклиране. Според него, успешното 
разделно събиране на отпадъци трябва да започва още при източника на генерирането им. „Икономическият 
елемент, пряко касае всеки от нас. Общият отпадък ще се депонира на ТБО. Разходите за експлоатация на новото 
депо ще са в пъти по-големи от тези на сегашните сметища. Представете си колко ще струва транспорта на 
отпадъците от отдалечените населени места до новото депо! Цената на такса смет ще се увеличи драстично. 
Единственият начин това да не се случи е чрез разделното сметосъбиране да намалим отпадъка за депониране до 
минимум.”, коментира Гешев. Той сподели мнение, че трудно ще се научим да събираме разделно, докато не 
започнем да плащаме такса смет на обем отпадък, а не на данъчна оценка. За това, че нещата с разделното 
сметосъбиране се случват бавно, беше припомнено, че в Европа процесът е отнел около 25 години. 
 

 

Източник: varna.bg 

Заглавие: Южнокорейци предлагат нова технология за обработка на отпадъци 

Линк: 

http://www.varna.bg/bg/articles/6753/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9

http://pz-info.com/index.php/institutzii/item/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi
http://pz-info.com/index.php/institutzii/item/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi
http://pz-info.com/index.php/institutzii/item/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi/5076-kato-stapka-v-zelenoto-ezhednevie-snabdyavat-administratziite-s-kartoneni-konteineri-za-hartieni-otpadatzi
http://www.varna.bg/bg/articles/6753/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
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%D1%86%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%BE%D

0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%

B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82

%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html  

  

Текст: Завод за отпадъци, който работи с иновативна биомикробна технология, е предложил да бъде изграден във 
Варна посланикът на Южна Корея - Н. Пр. Шин Менг-хо. Това стана ясно по време на среща между дипломата и 
Пейчо Пейчев, зам.-кмет на община Варна. „Новата технология за разграждане на отпадъци е много ефективна 
откъм разходи – чрез нея може да бъде произвеждано гориво от обработката на боклука, като остатъкът е едва 10 
%“, каза посланикът. Той допълни, че проучва и възможностите в региона за развитие на селското стопанство. „Това 
е втората ни среща с Н. Пр. Шин Менг-хо за по-малко от година. По време на първата набелязахме няколко 
направления за сътрудничество, които вече са в ход – в сферата на транспорта, логистиката, високите технологии и 
културата“, каза Пейчо Пейчев. Стана ясно още, че на 26-ти юни във Варна ще гостуват музиканти от Южна Корея, 
които ще дадат символично начало на по-активното двустранно сътрудничество. По данни на посланика м.г. 
страната ни е била посетена от около 50 000 туристи от азиатската държава, тази година се очаква броят им да 
нарасне двойно. 

 

Източник: news7.bg 

Заглавие: Мобилни групи събират опасен отпадък 

Линк: 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0

%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-

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

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_l.n_i.88558.html    

  

Текст: Такива са остатъците от бои, лакове, лепила, лекарствата с изтекъл срок, живакосъдържащите уреди и др.  
Акция за опасни отпадъци! Специални мобилни пунктове на Столична община прибират боклуци като лекарства с 
изтекъл срок на годност, стари лепила и домакински препарати. 
До обяд в мобилния събирателен пункт на район "Овча купел" в столицата с опасните отпадъци се разделиха 
десетки хора. 
Опасните отпадъци могат лесно да бъдат разпознати по знаците на опаковките. Такива са остатъци от бои, лакове, 
лепила и разтворители, определени домакински препарати за почистване, препарати за борба с вредители и 
опаковките от тези продукти. Опасни отпадъци са също лекарствата с изтекъл срок на годност и 
живакосъдържащите уреди. 
От Столична община напомнят периодично да преглеждате вашата домашна аптечка и да отделяте лекарствата, 
които са с изтекъл срок на годност. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка, а веднъж 
месечно и в мобилен събирателен пункт. 
  

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_l.n_i.88558.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_l.n_i.88558.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_l.n_i.88558.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_l.n_i.88558.html
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Източник: btvnews.bg 

Заглавие: В Деня на околната среда: Какво се случва с опасните отпадъци?  

Всеки от нас изхвърля по 400 килограма боклук годишно  
 

Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/v-denya-na-okolnata-sreda-kakvo-se-sluchva-s-opasnite-

otpadatsi.html        

  

Текст: 400 килограма отпадъци толкова изхвърля всеки от нас годишно. В същото време, управлението на сметта у 
нас не е на задоволително ниво, коментират екоорганизации. 
Ако не вярвате в замърсяването и глобалното затопляне, ето малко данни в днешния Световен ден на околната 
среда. Приблизително 40% от водните басейни в света са толкова замърсени, че в тях не могат да живеят риби; 
милиони тонове отпадъци се изхвърлят в морето всяка година; замърсяването е един от най-големите убийци, 
засягащ 100 милиона души по света. 
Близо 800 милиона души нямат достъп до чиста питейна вода. 
Всички имаме пръст в това с боклуците, които изхвърляме. Особено с опасните от тях, които със сигурност не трябва 
да отиват в кофата. 
Голяма част от старите лекарства и химически препарати трябва да се събират само в специалните пунктове, за да е 
сигурно къде ще отидат след това. 
„Кампанията става все по-популярна. До момента сме събрали повече от 3 тона отпадъци, а 1000 домакинства са се 
възползвали от системата. Имаме обаждания по телефона 0700 11 750”, казва Ралица, която се занимава със 
събирането на опасните боклуци. 
Кампанията се провежда няколко пъти в годината на различни места. Днес много хора успяха да се отърват от 
ненужните лекарства и препарати. 
„Всичко се разпределя. Ако дойде, киселина, отива в този контейнер, ако дойдат лекарства - поставят се в друг. След 
това се транспортират към специалните места, където се унищожават, изгарят се”, обяснява Ралица.  
Опасните отпадъци от домовете се приемат след заявка по телефона. Специализиран екип ще дойде до вас, за да ги 
извози безплатно. 
Освен в София, кампанията вече се провежда и в другите по-големи градове. Инициативата обаче все още е лукс за 
по-малките населени места. 
Все пак дори малките усилия за по-чиста околна среда заслужават внимание: в това число са и хилядите хора, които 
се включиха в кампанията "Да изчистим България". 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Филип Йорданов: Решението на проблема с кражби на кабели е в затягането на мерките по изкупуване на 

цветни метали 

Линк: http://bnr.bg/horizont/post/100418610/filip-iordanov-reshenieto-na-problema-s-kradeneto-na-kabeli-e-v-

zataganeto-na-merkite-po-izkupuvane-na-cvetni-metali    

http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/v-denya-na-okolnata-sreda-kakvo-se-sluchva-s-opasnite-otpadatsi.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/v-denya-na-okolnata-sreda-kakvo-se-sluchva-s-opasnite-otpadatsi.html
http://btvnews.bg/video/bulgaria/obshtestvo/denyat-na-golyamoto-chistene-obobshtenie.html
http://bnr.bg/horizont/post/100418610/filip-iordanov-reshenieto-na-problema-s-kradeneto-na-kabeli-e-v-zataganeto-na-merkite-po-izkupuvane-na-cvetni-metali
http://bnr.bg/horizont/post/100418610/filip-iordanov-reshenieto-na-problema-s-kradeneto-na-kabeli-e-v-zataganeto-na-merkite-po-izkupuvane-na-cvetni-metali
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Текст: Решението на проблема с краденето на кабели е в затягането на мерките по изкупуване на скраб и цветни 
метали.  Това каза за предаването „Хоризонт до обед“ по „Хоризонт“ ръководителят на направление „Експлоатация 
и поддържане“ в „ЧЕЗ-Разпределение България“ Филип Йорданов. От началото на годината има посегателство върху 
трансформаторните машини, от които се източва маслото, допълни той. Йорданов е сигурен, че и компетентните 
органи за задържането на крадците трябва да подобрят дейността си.  
За всеки един случай на откраднати кабели ние пускаме заявителски материали към съответните РПУ. Към 
настоящия момент нямаме обратна връзка за заловени крадци.  Всички клиенти, които считат че са 
претърпели щети в следствие на таза авария, могат в тридневен срок да подадат в нашите клиентски 
центрове искане за възстановяване на тези щети. След подаване на сигнала наш екип ще бъде изпратен на 
място в 24-часов срок за съставяне на констативен протокол.  

 

 


