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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата 
за стандарти за качество на околната среда /СКОС/ за приоритетни вещества и някои други замърсители   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=144              
                                        

 

Текст: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за СКОС е изготвен с цел 
транспониране в българското законодателство по водите на изискванията на Директива 2013/39/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение 
на приоритетните вещества в областта на политиката за водите. 
С проекта на ПМС се предвиждат следните по-важни изменения и допълнения в Наредбата за СКОС: 
- Списъкът на приоритетните вещества е допълнен с дванадесет нови вещества; 
- СКОС са преразгледани за седем от съществуващите приоритетни вещества;  
- Две от съществуващите приоритетни вещества са определени като приоритетно опасни; 
- За няколко вещества са определени СКОС за биота; 
- Определени са сроковете, в които следва да се вземат под внимание веществата и техните СКОС; 
- Определени са изисквания за изготвяне на програми за мониторинг и изпълнение на мониторинга на 
веществата в съответната матрица – вода, седимент или биота. 
- Определени са изисквания за изготвяне и прилагане на програми от мерки за тези вещества. 
- Въведено е изискване за извършването на мониторинг на вещества от списък за наблюдение на 
новопоявили се вещества и замърсители за които наличните данни от мониторинг не са достатъчни. 
С прилагането на разпоредбите, включени в настоящия проект на ПМС ще се даде възможност за 
осигуряване на по-високо ниво на защита на водната среда срещу химическото замърсяване, причинено 
от приоритетните вещества и за постигането на добро химично състояние на повърхностните води. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 10.06. 2015 г. на е-mail: 
abivanova@moew.government.bg и bgeorgieva@moew.government.bg 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук. 
Пълният текст на проектa на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 
Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 
замърсители може да видите тук 
 
 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните 
емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4784942                                 
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Текст: Целта на проекта на Наредба е да регулира заустването на отпадъчни води в отводнителни 
системи. Тъй като в определени случаи отводнителните системи са единствения възможен приемник на 
пречистените отпадъчни води, с проекта на Наредба се изменят тези разпоредби, които предвиждат 
пълна забрана за заустване в отводнителни системи и за тези случаи ще се прилага общия ред за 
издаване на разрешителни за заустване, в които се поставят изисквания към пречистените отпадъчни 
води. 
Крайна дата за съгласуване: 09.06.2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gsterzov@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: smart.dir.bg 
 

Заглавие: Приморско готви бунт срещу нова защитена зона 
Проект на заповед на екоминистерството за обявяване на защитена зона "Ропотамо" разбуни 
духовете в Приморско. 
 

Линк: http://smart.dir.bg/dnes/news/19137788/ 
                               

 

Текст: В морската община е насрочен протест на местните жители, заради опасенията им, че ще бъде 
блокирано развитието на града със забрана за строителство в предвидена за жилищни сгради местност 
„Ченгер“, намираща се в района на резиденция „Перла“, както и за разрастването на промишлената зона, 
съобщава "Флагман". 
Проектът на заповед предизвика остра реакция. Кметът Димитър Германов подаде възражение, в което 
изразява категорично несъгласие със забраните, заложени в изработения проект за обявяване на 
защитена зона Ропотамо, разположена в землищата на селата Веселие, Ново Паничарево, Ясна поляна, 
както и на град Приморско. 
Той е провел и личен разговор с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, за да бъдат 
изяснени позициите.  
"Ограниченията и забраните са прекомерни и несъобразени, както с интересите на Община Приморско, 
така и с тези на местното население. От така издадената заповед не става ясно каква е площта на 
предложената защитена зона, обхващаща територията на община Приморско", мотивира се 
градоначалникът.  
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Към момента защитените територии в морската общината са 12 987,27 хектара, което представлява около 
42% от територията на общината. 
„И сега ние сме общината, която е с най-голяма защитена зона“, каза Германов. 
За Община Приморско действа ОУП, одобрен с решение на Общинския съвет, съгласуван от МОСВ.  
Съгласно предвижданията на плана в проекта за заповед са включени терени в близост до Приморско за 
жилищни, производствени, културни и вилни зони, територии за озеленяване и спорт, за разширение на 
промишлената зона, за които строителството ще бъде невъзможно, ако влезе в сила новата разпоредба.  
От местната управа смятат, че практически Приморско ще бъде блокиран от това, без никаква 
възможност за развитие, което от тяхна гледна точка е недопустимо и несъвместимо с устройствените 
реалности и утвърдената стратегия за развитие на общината.  
"Към момента в ход е процедура по изменение на ОУП, започнала с договор и възлагане от МРРБ. Планът 
е внесен в МОСВ за становище и съгласуване. Прави впечатление, че след внасяне на ОУП от МРРБ и 
МОСВ стартира инициатива за обявяване на нова защитена зона, което обезсмисля всичко направено по 
процедура до момента“, категорични са общинската администрация. 
Според кметът Димитър Германов в обхвата на новопредвидената защитена зона са включени и терени в 
строителни граници на Приморско с реализирано строителство в съответствие с действащ ПУП, както в 
местност „Ченгер“, обособено в селищно образувание „Перла“, за което има влязъл в сила ПУП, одобрен 
с решение на Общинския съвет. 
„Ще бъде възпрепятствано и разширяването на съществуващото пристанище в Приморско както и 
изграждането на нови пристанищни съоръжения в близост до ММЦ, нос Плаката и залив Мириоз“, 
твърди градоначалникът.  
Жители на Приморско съобщиха, че се вдигат на протест, който е насрочен за 10 часа в четвъртък. 
Проекто-заповедта на МОСВ не е окончателният документ, който ще влезе в сила. Целта на процедурата е 
тя да бъде обсъдена от всички страни, които проявяват интерес и да бъдат изслушани техните мнения. Тя 
подлежи на разискване и на промяна, възможността да бъде коригирана е реална, обясниха експерти. 
 
 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив организира национален конкурс за детска рисунка „Да запазим красив моя 
роден край“ 
 

Линк: http://agro.bg/news/article54393.html 
                               

 

Текст: По повод Световния ден на околната среда – 5 юни и Европейската седмица за устойчиво развитие 
(30 май – 5 юни) Регионалната инспекция по околна среда и води – Пловдив (РИОСВ), съвместно с 
Община Пловдив, Областна администрация – Пловдив и Народно читалище „Европа 2004“ организира VI 
национален конкурс за детска рисунка „Да запазим красив моя роден край“. 
Идеята на конкурса е да стимулира творческото въображение на децата за опазване на околната среда. В 
творбите си те могат да нарисуват всичко, което смятат за красиво в родното си място, в родния си град 
или сред природата – цветя, паркове, планини, водопади, местни забележителности. 
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Творбите могат да илюстрират и замърсявания на реки, на паркове, на детски площадки, на природни 
забележителности и обекти с национално значение, както и на местата, в които живеят. Целта е детските 
рисунки да провокират нетърпимост към нарушаването на хармонията в природата и обществена 
чувствителност към нейното опазване. Посланията на рисунките трябва да внушават „Да запазим 
красотата в природата!“ и „Не на замърсяването на околната среда!“. 
В конкурса могат да участват деца на възраст от 3 до 15 години, разделени в три групи. Те ще бъдат 
оценявани от компетентно жури. Най-добрите творби ще бъдат изложени във фоайето на Дома на 
културата „Борис Христов“. Официалното откриване на изложбата ще бъде на 5 юни 2015г. от 13:30 часа, 
когато ще бъдат връчени и наградите на отличените. 
 
 
 
 
Източник: m.inews.bg 
 

Заглавие: До 2020 г. въздухът в София ще стане два пъти по-чист, обеща Фандъкова 
Общината изпълнява програмите си за екология и енергийна ефективност, увери Фандъкова 
 

Линк: http://m.inews.bg/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE-2020-%D0%B3-
%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-122-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D
0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.369_i.
465941.html 
                               

 

Текст: Според Плана за енергийно развитие на Столична община до 2020 г. София трябва да намали със 
122% отделяните вредни емисии въглероден диоксид. Общината вече работи активно по реализиране на 
екологични и енергийно ефективни мерки по този плана, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова по 
време на конференция "Енергийна стратегия за Европа". 
"Работим по този план във всички сфери на развитие на града", увери тя. И отчете, че от 2006 г. досега са 
инвестирани над 25 млн. лв. европейски и общински средства в енергийно обновяване на общински 
сгради. В над 95% от общинския сграден фонд са приложени частични мерки за енергийна ефективност, а 
в над 110 сгради са приложени цялостни мерки. 
Общо 76 училища и детски градини са с изцяло изпълнени мерки за енергийна ефективност. В 13 детски 
градини са внедрени инсталации за енергия от ВЕИ, а реализираните икономии от прилагането на 
мерките за енергийна ефективност остават в бюджетите на учебните и детски заведения. 
"Само по един от проектите за енергийна ефективност по Оперативна програма "Регионално развитие", 
който обхваща девет училища в София, реализираната икономия на енергия е над 3100 мегаватчаса 
годишно, спестени са над 900 тона емисии въглероден диоксид и 320 000 лв. Годишно", изтъкна 
градоначалникът на София. 
По пилотните проекти за изпълняване на мерки по енергийна ефективност в жилищни сгради са санирани 
30 жилищни блока. Подписани са 18 договора между сдружения на собственици и Българска банка за 
развитие за изпълнение на проекти по Националната програма за саниране на жилищни сгради. Столична 
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община е подписала 32 договора със Сдружения на собственици, които чакат договорите с банката. "Така 
че вече можем да говорим за 50 сгради, които са напълно готови, за да се включат в енергийната 
програма", обобщи тя. 
По новата Оперативна програма "Региони в растеж" са подадени 72 заявления за интерес и финансова 
помощ по Националната програма стари сгради и паметници на културата. 
По екологичната програма на общината е подменен и 90% от тролейбусния транспорт в столицата. 
Доставени са 126 нови автобуси по проект на Оперативна програма "Околна среда" и тече процедура за 
закупуване на още 110 нови автобуси. 
С новите разширения делът на метрото в градския транспорт на София пък вече е достигнало 30%. А по 
проекта за управление на отпадъците вече са въведени в експлоатация две инсталации, които са 
произвели общо 1 млн. киловатчаса електроенергия. От тази есен ще заработи и заводът за преработване 
на отпадъци, който ще позволи рециклиране на 57% от отпадъците на област София и ще произвежда 
5460 мегаватчаса енергия годишно, каза тя. 
 Фандъкова очаква подкрепа за изграждането на инсталация за оползотворяване на отпадъчния продукт 
– т.нар. RDF в "Топлофикация София", която ще намали с над 10% нуждата от газ на топлофикационното 
дружество. "Така ще е по-лесно издължаването на "Топлофикация" към БЕХ", допълни кметът на София. 
Общината изпълнява програмите си за екология и енергийна ефективност, увери Фандъкова 
Според Плана за енергийно развитие на Столична община до 2020 г. София трябва да намали със 122% 
отделяните вредни емисии въглероден диоксид. Общината вече работи активно по реализиране на 
екологични и енергийно ефективни мерки по този плана, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова по 
време на конференция "Енергийна стратегия за Европа". 
"Работим по този план във всички сфери на развитие на града", увери тя. И отчете, че от 2006 г. досега са 
инвестирани над 25 млн. лв. европейски и общински средства в енергийно обновяване на общински 
сгради. В над 95% от общинския сграден фонд са приложени частични мерки за енергийна ефективност, а 
в над 110 сгради са приложени цялостни мерки. 
Общо 76 училища и детски градини са с изцяло изпълнени мерки за енергийна ефективност. В 13 детски 
градини са внедрени инсталации за енергия от ВЕИ, а реализираните икономии от прилагането на 
мерките за енергийна ефективност остават в бюджетите на учебните и детски заведения. 
"Само по един от проектите за енергийна ефективност по Оперативна програма "Регионално развитие", 
който обхваща девет училища в София, реализираната икономия на енергия е над 3100 мегаватчаса 
годишно, спестени са над 900 тона емисии въглероден диоксид и 320 000 лв. Годишно", изтъкна 
градоначалникът на София. 
По пилотните проекти за изпълняване на мерки по енергийна ефективност в жилищни сгради са санирани 
30 жилищни блока. Подписани са 18 договора между сдружения на собственици и Българска банка за 
развитие за изпълнение на проекти по Националната програма за саниране на жилищни сгради. Столична 
община е подписала 32 договора със Сдружения на собственици, които чакат договорите с банката. "Така 
че вече можем да говорим за 50 сгради, които са напълно готови, за да се включат в енергийната 
програма", обобщи тя. 
По новата Оперативна програма "Региони в растеж" са подадени 72 заявления за интерес и финансова 
помощ по Националната програма стари сгради и паметници на културата. 
По екологичната програма на общината е подменен и 90% от тролейбусния транспорт в столицата. 
Доставени са 126 нови автобуси по проект на Оперативна програма "Околна среда" и тече процедура за 
закупуване на още 110 нови автобуси. 
С новите разширения делът на метрото в градския транспорт на София пък вече е достигнало 30%. А по 
проекта за управление на отпадъците вече са въведени в експлоатация две инсталации, които са 
произвели общо 1 млн. киловатчаса електроенергия. От тази есен ще заработи и заводът за преработване 
на отпадъци, който ще позволи рециклиране на 57% от отпадъците на област София и ще произвежда 
5460 мегаватчаса енергия годишно, каза тя. 
 Фандъкова очаква подкрепа за изграждането на инсталация за оползотворяване на отпадъчния продукт 
– т.нар. RDF в "Топлофикация София", която ще намали с над 10% нуждата от газ на топлофикационното 
дружество. "Така ще е по-лесно издължаването на "Топлофикация" към БЕХ", допълни кметът на София. 
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Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Видин построи депо за отпадъци за 20 млн.  
 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/vidin_postroi_depo_za_otpadatsi_za_20_mln_lv-
286349.html 
 

 
 

Текст: След броени дни в експлоатация ще влезе новото регионално депо на Видин за битови и 
строителни отпадъци, съобщи изпълняващият длъжността кмет на града инж. Добромир Дилов. Строежът 
вече е получил акт 16, до дни ще бъде издадено и удостоверение за въвеждане в експлоатация. Така и 
Видин ще започва да събира отпадъците си според всички европейски изисквания. Сметището е 
изградено с европейски средства чрез оперативната програма „Околна среда". Стойността му е 20 млн. 
лв. 
Новото депо се намира на 13 км от Видин върху площ от 22 хектара. Има две клетки, в които за 20 години 
ще бъдат депонирани 516 000 т отпадъци. 
Депото има клетка за неопасни отпадъци, пречиствателна станиця за отпадни води, инсталация за 
улавяне на отделяните газове, инсталация за компостиране, съоръжения за оползотворяване на 
строителните отпадъци, помощна инфраструктура. 
В депото ще бъдат събирани отпадъците и от останалите 10 общини на област Видин. Таксата за 
депонирането ще бъде договорена на предстояща среща. 
На модерното сметище ще работят 12 души 
 
 
 
 
Източник: radio999bg.com 
 

Заглавие: Откраднали магаре, каруца, акумулатори и кабел 
 

Линк: http://www.radio999bg.com/?id=20170                                 
 

 

Текст: Трима мъже от село Безмер са извършили кражба на магаре и каруца, собственост на техен 
съселянин. На 22 май полицаи от РУ Тунджа провели незабавни издирвателни действия по сигнал за 
кражба и още същият ден установили извършителите – мъже на възраст 30, 49 и 54 години. Предмета на 
кражба е върнат на собственика. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно 
производство.    
В РУ Ямбол е постъпило заявление, че за времето от 22 до 25 май от паркиран на ул. „Клокотница” 
товарен автомобил „Мерцедес”, е извършена кражба на две акумулаторни батерии. По случая е 
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образувано досъдебно производство.  
В РУ Елхово е постъпил сегнал, че през нощта срещу 25 май в гр. Болярово е извършена кражба на общо 
140 м кабел, собственост на телекомуникационно дружество. По случая е образувано досъдебно 
производтво. 
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