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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на 
Министерския съвет 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=140                         
                                        

 

Текст: Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет включва: 
 I. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, 
приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 
74 от 2010 г., бр. 16, бр. 33, бр. 102 от 2011 г., изм., бр. 22, бр. 49 от 2012 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 27 от 2014 
г.); 
II. Изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с 
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм., бр. 16 от 2011 г., 
бр. 33 от 2011 г., бр. 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 27 от 2014 г.). 
III. Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с 
Постановление №129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г., попр., бр. 75, бр. 80 и 
бр.103 от 2012 г.) 
 Предложените промени са наложени от чл. 79, ал.1 на Постановление № 8 на Министерския съвет от 
2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., като с тях се постига 
оптимизация на дейността на МОСВ и разпоредителите с бюджет към министъра на околната среда и 
водите, извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират 
функциите им. 
 В администрацията на МОСВ се извършва преструктуриране на звената в обща администрация, което ще 
доведе до оптимизация на дейността и и адекватно разпределение на отговорностите. Функциите на 
съществуващите три дирекции: „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, „Бюджет, 
финанси и счетоводство“, „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно 
обслужване“, се преразпределят в 4 нови дирекции: „Правно-административно обслужване“, „Финансово 
управление“, „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ и 
„Обществени поръчки и стопанска дейност“. Числеността на обща администрация се увеличава с три 
щатни бройки, които се разпределят както следва: 
 • 1 щатна бройка от дирекция „Управление на водите“ за юрист се прехвърля в дирекция „Правно-
административно обслужване“, за да няма дублиране на функции на звената и правните дейности да се 
осъществяват от една дирекция. 
• 2 щатни бройки от Главна дирекция „ОП „Околна среда“ за обществени поръчки“ се прехвърлят в 
дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ с цел дейностите по подготовка и провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството да е обособено в едно звено, без 
значение дали източникът на финансиране е бюджета на МОСВ или европейски средства. 
С проекта се прецизират функции на Инспектората на МОСВ, на досегашната дирекция „Бюджет, финанси 
и счетоводство“ от общата администрация и дирекции от специализираната администрация „Политики 
по околната среда“, „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. 
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Във връзка със значително намалелите ангажименти за административното, финансовото и техническото 
управление на проектите, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 
1164/94, се намалява числеността на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 4 
щатни бройки, които се прехвърлят в Главна дирекция ОП „Околна среда“. Възнагражденията на тези 
експерти ще се финансират изцяло от техническа помощ на ОП „Околна среда“, с което числеността на 
персонала, чиито възнаграждения са от утвърдения бюджет за 2015 г. на министерството, се намалява с 4 
щатни бройки. 
 За дирекции „Национална служба за защита на природата“, „Опазване чистотата на въздуха“ и 
„Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, когато същите са 
бенефициенти на безвъзмездната помощ на ОП „Околна среда 2014-2020“, се предвижда да се назначат 
сътрудници по управление на европейски проекти и програми по трудово правоотношение за срока на 
проекта. Възнагражденията им ще са за сметка на финансираните проекти. В тази връзка е изменена и 
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление 
№129 на Министерския съвет от 2012г., където в чл. 8, ал.4, т. 3 думите „ОП Околна среда 2007 – 2013 г.“ 
се заменят с „Оперативна програма Околна среда“. 
 От Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ се закрива териториалното звено в София, 
тъй като е нецелесъобразно съществуването на отделна структура в София, предвид обстоятелството, че 
Главната дирекция е ситуирана в същия град. 
 С предложения проект се допълват функциите на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ 
към Изпълнителната агенция по околна среда. 
  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 17. 04. 2015 г. на е-mail: 
naidenova @moew.government.bg. 
 Пълният текст на проекта на Постановлението на МС за изменение и допълнение на нормативни актове 
може да 
видите тук. 
 Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук. 
 
 
 
Източник: РИОСВ 
 

Заглавие: 116 обекта провериха през март екоеспертите в Хасково 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=825078                                               
 

 

Текст: Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през март 116 обекта. Резултатите от 116-те проверки са 
40 предписания за отстраняване на допуснати нарушения по екологичното законодателство, 5 
наказателни постановления на обща стойност 2800 лв., 4 акта и 3 еднократни санкции. Постъпилата от 
наложени санкции сума, включително от предходни периоди, е 3697 лв. 
Издадено е наказателно постановление на стойност 500 лв. на винарска изба в Свиленград, заради 
неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна  изправност. 
Наказателно постановление за 2000 лв. получи и площадка за черни и цветни метали в Димитровград, 
защото отчетността там не е водена съгласно изискванията на ЗУО. С по 100 лв. са глобени три физически 
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лица от Димитровград, Любимец и Хасково, затова че не са  представили обобщена информация за 
изкупените, обработените и реализираните през 2014 г. билки и техния произход по позволително, както 
и за складовите наличности за организираният от тях билкозаготвителни пунктове, регистрирани в 
РИОСВ- Хасково. 
 
 
 
Източник: РИОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Пазарджик издаде 11 наказателни постановления 
 

Линк: http://pia-news.com/30225/                                              
 

 

Текст:  В резултат на установени нарушения на екологичното законодателство в предишни периоди, през 
март 2015г. директорът на РИОСВ Пазарджик издаде 11 наказателни постановления на обща стойност 42 
400 лв, съобщават от пресслужбата на инспекцията. 
Извършен емисионен контрол на отпадъчните води на „Биовет“АД, гр. Пещера е основание за 
наложената на дружеството текуща месечна санкция от 586 лв. по чл. 69 от Закона за опазване на 
околната среда. На три физически лица от Пещера са ноложени глоби от 1000 лв. за незаконна сеч в 
резерват «Купена», а на кмета на общината глоба от 2 000 лв. за неизпълнено предписание за почистване 
на замърсени с отпадъци терени. На собственика на «Мавел Прим»ЕООД- площадка за третиране на 
опасни и неопасни отпадъци в гр. Панагюрище са наложени две санкции по Закона за управление на 
отпадъците : 7 000 лв., за смесване на опасни с неопасни отпадъци на площадката и още 2000 лв., за 
невярно водена отчетност на количествата приети отпадъци. На «Панагюрска медна компания»ООД също 
са наложени две санкции по Закона за опазване на околната среда : 2000 лв., за неизпълнено 
предписание и 10 000 лв., за неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително на 
обекта. За същото нарушение сакция от 10 000 лв. е наложена и на «Дуропак Тракия»АД. За 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци от моторни превозни средства, на ЕТ„Иван Тончев- Аквамарин 
ИТ“, сушилня за дървен материал в с. Бяга е наложена финансова санкция от 1 400 лв. по Закона за 
управление на отпадъците, а за заустване на отпадъчни води без разрешително, санкция от 5 000 лв. по 
Закона за водите на „Еко Медет”ЕООД – еднолично търговско дружество за преструктуриране на 
рудодобива и закриване на неефективни производствени мощности в гр. Панагюрище. 
През последния месец експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 102 проверки в 81 
обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 47 предписания, информират от 
инспекцията. 
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Източник: РИОСВ 
 

Заглавие: Петима са кандидатите, които ще се борят за шефско място в РИОСВ-Плевен 
Достигналите до втория етап на конкурса ще трябва да проведат интервю 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/04/03/310981-
petima_sa_kandidatite_koito_shte_se_boryat_za_shefsko_myasto_v_riosv_pleven                                              
 

 

Текст: Министерството на околната среда и водите публикува списък с имената на одобрените 
кандидати за длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен. 
Място за длъжността ще претендират Людмил Василев Асенов, Рени Иванова Атанасова, Радослав 
Иванчев Илиев, Симеон Димитров Пацов и Ивайло Петков Иванов. 
Тези, които достигнат до втория етап на конкурса, ще трябва да се явят на 15 април от 14 часа в сградата 
на МОСВ-София за провеждане на интервю, стана ясно от официалната интернет страница. 
 
 
 
Източник: novev.eu 
 

Заглавие: „Книги за смет" за трета поредна година! 
 

Линк: http://www.novev.eu/1055108610831077107910851086/10                      
                                        

 

Текст: Книга за всеки в замяна на един килограм пластмасови отпадъци! 
Вземи „Вълшебникът от Оз” от Лиман Франк Баум! 
За трета поредна година от 26 април до 16 май. „Книги за смет” ще се проведе: 
на 25 април в Пловдив,  
на 26 април в София,  
на 9 май в Плевен, и  
на 16 май в Бургас. Никога, вероятно, няма да се разбере и защо бяха затрупани поне няколко милиона, 
„инвестирани” в регионално депо по проект финансиран от ИСПА, чието изграждане на същото място 
започна през 2003г. Ще се запомнят обаче няколкото първи копки на този обект, чието откриване се 
очертава към септември. 
Ще се приемат: 
Пластмасови бутилки от вода, бира, безалкохолни, туби и шишета от козметика, санитарни продукти и 
перилни препарати, кофички от кисело мляко, пластмасови чаши и тарелки, но почистени от остатъците 
от храна, найлонови торбички, стреч фолио или опаковъчно фолио, каси, са годни за рециклиране 
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отпадъци.  
Те трябва да бъдат изпразнени от съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място. 
Няма да се приемат: 
блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински електроуреди, авточасти и 
др. 
"Спестената енергия от рециклирането само на 1 пластмасова бутилка например би могла да захрани 
компютър за 25 минути", информират организаторите. 
Къде ще бъдат точно местата за получаване на книгите - следете сайта на организаторите ТУК 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Повече от 70 са нерегламентираните сметища в дупнишко 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1415902                      
                                        

 

Текст: Нерегламентираните сметища в община Дупница са навсякъде. В началото на пролетта контраста 
между вече зелените храсти и дървета, и отпадъците е по-голям от преди. 
Най-малко 70 са нерегламентираните сметища. Почистването им вече започна. Работници и техника 
разчистват боклуците по пътя за сметището. Там се виждат огромни купища строителни и битови 
отпадъци, а сметището е само на няколко минути. 
Приоритетно ще бъдат почистени и отпадъците край Е-79, които също са в големи количества и 
разнообразни по вид. В някои от дупнишките села са почистени от отпадъци и част от речните корита. 
Колко дълго почистените площи ще останат чисти зависи само от хората. 
 
 
 
 
Източник: m.dnes.bg 
 

Заглавие: Видин посрещна Цветница затънал в боклук 
 

Линк: http://m.dnes.bg/stranata/2015/04/05/vidin-posreshtna-cvetnica-zatynal-v-bokluk.259609                     
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Текст: С препънали кофи с боклуци, със сметища около тях – така посрещна Видин Цветница, предаде 
агенция „Фокус”.  
В центъра на града кошчетата за боклук са почистени, зелените площи около храмовете – също, но 
веднага на съседната улица се виждат преливащите от боклук кофи. Улиците в града са изключително 
мръсни, вятърът разнася боклуците по пътните настилки и тротоарите. Зелените площи между блоковете 
са също потънали в отпадъци, донесени от вятъра от препълнените кофи и сметищата около тях. 
Община Видин развали договора с фирмата по чистота, заради три поредни седмици, през които не са 
извършвани дейности по извозването на отпадъците от града. Кризата възникна след като в началото на 
март работниците от фирмата излязоха в безсрочна стачка заради неизплатени заплати. 
На извънредно заседание на Общинския съвет бе взето решение да се организира общинско звено 
„Чистота”, но все още се набират работници за звеното, а и липсва техника за извозването на 
отпадъците.   
 
 
 
Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Обраха вили край Асеновград 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/region/item/66405-obr%D0%B0h%D0%B0-vili-kr%D0%B0y-
%D0%B0senovgr%D0%B0d                       
                                        

 

Текст: Два сигнала за кражби от вили в местността "Сингел" около Асеновград. 
Вчера в управлението е бил получен сигнал от 70-годишен мъж от Пловдив, за това че за времето от 
31.03.2015 г. до вчера от вилата му е била извършена кражба на ударна бормашина, ъглошлайф и 
гумиран кабел. 
Другия оплакал се е бил 72-годишен асеновградчанин. 
От неговия имот апашите отнели електрожен, потопяема помпа и кабели. 
Криминалистите от РУП Асеновград продължават работата по случаите. 
 
 
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: Ток уби крадец на кабели  
Тялото на мъжа е открито със следи от тежки изгаряния до електрически стълб на ЧЕЗ 
 

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%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%
BA-%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_l.n_i.141927_c.26.html#.VSJIX_4cTcu                    
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Текст: Мъж е загинал при опит за кражба на съоръжения на ЧЕЗ, съобщиха от компанията. Рано тази 
сутрин служители на дружеството са били сигнализирани от органите на реда за инцидента, станал в 
близост до село Гуцал, община Самоков. 
Тялото е открито със следи от тежки изгаряния до електрически стълб на ЧЕЗ. При извършената проверка 
е констатирано, че мъжът се е качил на стълба и е направил опит да открадне проводници под 
напрежение. 
През последните години кражбите и увреждането на национални инфраструктурни обекти не само 
нанасят щети за милиони левове на редица ютилити, комуникационни и транспортни компании, и на 
икономиката на страната като цяло, но се превръщат във все по-голяма заплаха за сигурността и 
безопасността на българските граждани и застрашават човешки животи - както на извършителите на 
посегателствата, така и на невинни хора, коментират от ЧЕЗ. 
ЧЕЗ противодейства според възможностите си на кражбите на съоръженията от електроенергийната 
инфраструктура. За да се постигнат желаните резултати обаче са необходими законодателни промени, 
по-строги наказателни мерки и по-стриктен контрол от страна на компетентните органи. От дружеството 
призовават посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления 
срещу националната сигурност. 
 
 
 
Източник: news.vratza.com 
 

Заглавие: Крадци свиха чугунени капаци, предават ги за скрап 
 

Линк: http://news.vratza.com/?id=2121292&adate=                        
                                        

 

Текст: Без чугунени капаци за телефонните си шахти осъмна мездренското село Кунино. Вместо да 
стопира крадците, монтираното модерно улично осветление улеснило апашите. Те успели да отмъкнат 
тежките чугунени капаци на шахтите в Кунино буквално под светлините на прожекторите.  
Отскоро в населеното място е монтирано едно от най-модерните ЛЕД-осветления в цяла Европа. Малко 
след пускането му станала и поголовната кражба на капаците. Така, вместо да ги държи далеч от 
кметството, новото улично осветление за 60 хиляди лева на практика улеснило вандалите. Въпреки 
европейското осветление, никой не чул и не видял крадците.  
Открити и с над два метра дълбочина, шахтите могат да се окажат коварен капан за възрастните в Кунино. 
На първо време са обезопасени с пръчки. За откраднатото, ако успеят да го пласират за скрап, 
извършителите ще получат малко над сто лева. За всеки нов метален капак обаче кметството трябва да 
брои 400 лева, при месечен бюджет от едва хиляда лева.  
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"Сега търся заместители, обадих се на приятели - нещо бракувано, нещо временно, докато намеря пари 
да поръчам други", казва кметът Ивайло Георгиев.  
А дотогава, вместо да се радват на новите крушки, основната задача на хората в селото е да не пропаднат 
в шахтите убийци. 
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