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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Поправките в Закона за водите въвеждат такса „замърсителят плаща“      
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3517                                   
 

 

Текст: Народното събрание  прие изменения и допълнения в Закона за водите. Те 
регламентират  контрола  по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията 
към тях в изправно техническо състояние, осигуряват безопасността и изпълнението на дейности по 
извеждането им от експлоатация, до възстановяването на технологичната и конструктивната им 
сигурност. Контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 
Поддържането на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние да се 
извършва от оператор, лице с необходимата квалификация. 
Определени са съставът и задълженията на комисиите, които ще се назначават от областните 
управители  за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени. 
С измененията в Закона се въвежда такса „замърсителят плаща“ и механизми за възстановяване на 
състоянието на водното тяло, на което са причинени вреди. Разходите по възстановяването се поемат от 
субекта, осъществявал дейност, довела до замърсяване. 
Въвеждат се и разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия. 
Ускорява се процеса по определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване. 
    
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Официално представяне в БАН на „Червена книга на Република България”       
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3515                                   
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и председателят на Българската 
академия на науките акад. Стефан Воденичаров ще представят новото и актуализирано издание на 
„Червена книга на Република България” (2015) на пресконференция в Големия салон на БАН (ул. 15-ти 
ноември 1). Официалното представяне ще се състои на 17 юли 2015 г. (петък) от 11 часа.  
„Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и 
Министерството на околната среда и водите. В пресконференцията ще участват акад. Васил Големански и 
доц. Анна Ганева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ - БАН). 
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В предлаганото ново, актуализирано и допълнено издание на „Червена книга на Република България” 
(2015) са приложени международно приетите Критерии на IUCN за оценка на природозащитния статус на 
таксоните, което прави изданието съобразено със световните стандарти за природозащита. Видовете са 
разпределени в следните категории: изчезнали (extinct - EX), регионално изчезнали (regional extinct – RE), 
критично застрашени (critically endangered – CR), застрашени (endangered – EN)  и уязвими (vulnerable –
VU). Изданието е на български и английски език. 
В резултат на научната оценка на съвременното състояние на биоразнообразието в нашата страна, в 
новата Червена книга е увеличен броят на видовете, включени в него: В т.1 – Растения и гъби са включени 
общо 808 вида в следните категории: ЕХ – 2 , RE – 12, CR- 273, EN- 442, VU- 79 . В т. 2 – Животни са 
включени общо 287 вида в следните категории: EX – 30, CR – 87, EN – 70  и VU -100. Значителна новост и в 
двата тома - за растенията и животните, е научната оценка и включването на нови значителни групи от 
биоразнообразието на страната като водорасли, мъхове и гъби в т. 1 и на обширната група на 
безгръбначните животни в т. 2. За всеки таксон, включен и в двата тома, са дадени сведения за неговия 
природозащитен статус в България и в международен план, за разпространението му в света и в 
България, за местообитанията и биологията му, негативните фактори върху популацията му в страната и 
което е особено важно – предприетите досега и необходимите мерки за неговата защита и опазване у 
нас. 
Ръководени от съвременните тенденции в консервационната биология и екология, авторите разработват 
за първи път в България и  т. 3 – Природни местообитания като част от „Червената книга ”, тъй като 
природните местообитания (хабитатите) имат основна роля и значение за ефективно опазване на 
биологичните видове. В тома са характеризирани, съобразно международните критерии и стандарти, 
общо 166 природни местообитания от следните категории: морски – 11, крайбрежни – 8, вътрешни 
водоеми - 21, блата, мочурища и торфища – 6, тревни и мъхови съобщества – 32, храстови съобщества – 
32,  гори – 40 и вътрешноконтинентални скални местообитания – 16. Ефективната охрана на хабитатите 
осигурява и запазването на видовете и биоразнообразието в тях. 
В изпълнението на проекта „Червена книга на Република България” – ІІ издание (2015) е вложен над 10 
годишен квалифициран труд. В разработването участваха над 200 учени, специалисти и 
природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ), 
Националния природонаучен музей при БАН, Софийския и Пловдивския университети, Лесотехническия 
университет, както и от редица неправителствени организации и дружества в страната. За илюстрирането 
на изданието с прецизни фотографии, рисунки и карти бяха привлечени над 15 художници, фотографи и 
информационни специалисти. Електронното издание на „Червена книга – 2015“ (http://e-
ecodb.bas.bg/rdb/bg/) включва мултимедийни приложения, фотогалерия, карти и други приложения. 
 
 
 
Източник: pz.government.bg 
 

Заглавие: Министър Евелина Василева проведе срещи в областна администрация и в РИОСВ Пазарджик 
 

Линк: http://www.pz.government.bg/news.php?extend.822                            
 

 

Текст: По време на срещата в областна администрация Пазарджик, зам. областният управител Гинче 
Караминова запозна министър Василева с предприетите мерки от страна на областния управител и 
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институциите имащи отношение към стопанисването на  Общинското депо за неопасни отпадъци – 
Пазарджик. 
Срещите се инициират от областната администрация, провеждат се всеки месец, целта е да бъде 
ограничен достъпът на външни лица до работната зона на сметището и умишленото запалване на 
отпадъците. 
Изграждането и функционирането на бъдещото  регионално депо за управление на отпадъците в 
Пазарджик, ще бъде тема и на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, 
което ще се проведе в началото на м. септември под председателството на областния управител на 
Пазарджик. 
На срещата в областна администрация Пазарджик присъства и народният представител Десислава 
Костадинова. По рано през деня министър Василева откри  новата пречиствателна станция за отпадъчни 
води в гр. Пещера и се срещна със служителите на РИОСВ Пазарджик. 
 
 
 
Източник: novpogled.net 
 

Заглавие: В Челопеч събират отпадъци за рециклиране 
 

Линк: http://novpogled.net/news/v-chelopech-sabirat-otpadatsi-za-retsiklirane-6566-27476.html 
                         

 

Текст: Община Челопеч уведомява своите жители, че е организирана кампания за разделно събиране на 
отпадъци. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, отработени 
масла, излезли от употреба гуми и други могат да се предават в специални контейнери за съответните 
отпадъци. Контейнерите ще бъдат разположени на бул. „Дружба” №6, /обект 
„Стопански двор“/ в Челопеч утре, 17 юли, от 12:00 часа до 14:00 часа. 
Излезлите от употреба моторни превозни срадства, може да се предават на фирмата подизпълнител на 
Организацията «Българска рециклираща компания» АД.  Срещу това собствениците на превозните 
средства ще получат съответното заплащане и документи за дерегистриране. 
 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Чeтиpимa ca кaндидaти зa шeф нa РИОСВ 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/tchetirima-sa-kandidati-za-shef-na-riosv.html    
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Текст: Чeтиpимa ca кaндидaти зa шeф нa РИОСВ във Вeликo Tъpнoвo, cъoбщихa oт eкoминиcтepcтвoтo. Дo 
11 юли МОСВ cъбиpaшe мoлбитe зa кoнкypca, a дoпycнaтитe кaндидaти тpябвa дa ce явят зa интepвю нa 
22 юли 2015 г. Зa пpeдceдaтeл нa кoнкypcнaтa кoмиcия e oпpeдeлeн Кpacимиp Живкoв, зaм.-миниcтъp нa 
МОСВ. 
Елeнa Стeфaнoвa e eдиният кaндидaт. Tя e кaдъp нa eкoинcпeкциятa и пpeди някoлкo мeceцa бe 
нaзнaчeнa зa диpeктop нa РИОСВ.  Нa нeйнoтo мяcтo oтидe бившият шeф нa eкoинcпeкциятa Елин 
Андpeeв. 
Елeнa Гpигopoвa cъщo e дoпycнaтa дo интepвютo. В иcтopиятa нa РИОСВ тя e нaй-дългoгoдишният 
диpeктop, ocвoбoждaвaнa и нaзнaчaвaнa тpи пъти. В мoмeнтa paбoти в Гopнa Оpяхoвицa. 
Евгeний Дaлeв e бивш cлyжитeл нa eкoинcпeкциятa, нo бe cъкpaтeн минaлaтa гoдинa oт Елин Андpeeв. В 
мoмeнтa e бeзpaбoтeн. 
Чeтвъpтият кaндидaт e бившaтa oблacтнa yпpaвитeлкa пo вpeмeтo нa НДСВ Гepгaнa Tpифoнoвa. 
Кoй щe e нoвият диpeктop, щe cтaнe яcнo cлeдвaщaтa ceдмицa. 
 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: 8 кандидати продължават в борбата за директорското място в РИОСВ - Бургас 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/570345.html 
                          

 

Текст: 8 са допуснатите кандидати до втория етап на конкурса за длъжността "Директор" на РИОСВ-
Бургас. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това са Тонка Динкова 
Атанасова, Николай Стоянов Николов, Пепа Добрева Даскалова, Живко Събев Куцаров, Тодор 
Александров Вълчев, Мария Нейчева Нейчева, Таня Петрова Манолова, Бойчо Стоянов Георгиев.  
Допуснатите кандидати до втория етап на конкурса за длъжността "Директор" на РИОСВ-Бургас трябва да 
се явят на 22.07.2015 г. от 14.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, сградата на 
Министерството на околната среда и водите за провеждане на интервю. Кандидатите подават писмено 
заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат: 
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е 
осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по 
съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 
квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. 
Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата. 
Минимални изисквания: 
висше образование, минимална образователна степен - магистър - икономика, право, природни или 
технически науки; 
професионален опит - минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в дейности по 
изготвяне на анализи, управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда; работа с MS 
Office, електронна поща, Internet. 
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Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Хванаха роми да режат Дунав мост за скрап 
 

Линк: http://www.dunavmost.bg/Ruse/News/22689-hvanaha-romi-da-rezhat-dunav-most-za-skrap 
                         

 

Текст: Трима роми бяха арестувани, докато режат части от основите на Дунав мост в Русе. 
Крадците са заловени от патрул на Гранична полиция, който е конфискувал и микробус, пълен с газови 
горелки и бутилки с пропан-бутан, съобщава БГНЕС. 
Заради ниските нива на Дунав основата на 15-а колона, където се намират металните заграждения, са 
били оголени и до тях се стигало лесно. За да пренесат по-лесно стоманените конструкции, ромите са 
изкопали 4-метрова траншея с дълбочина 1,5 метра. 
Оказва се, че това не е първо посегателство върху основите - ламарините са били рязани и преди. 
Работна комисия е отишла да даде експертно мнение за състоянието на моста. Според нея засега няма 
опасност за сигурността на моста, но при пълноводие на Дунав може да бъде подкопан защитният насип 
на колоната. 
Единият от задържаните дори се оказал обявен за общодържавно издирване за кражби в Силистра и 
Тутракан. Другите двама са баща и син, които са били освободени. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Полицаи от Разград разследват кражба на телефонен кабел на стойност 15 000 лева 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/07/16/2093158/politsai-ot-razgrad-razsledvat-krazhba-na-
telefonen-kabel-na-stoynost-15-000-leva.html 
                         

 

Текст: Разград. Полицаи от Разград разследват кражба на телефонен кабел на стойност 15 000 лева, 
съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Разград. Крадци на кабел нанесли щети за 15 000 лева на БТК. 
През нощта, в землището на град Разград към Гарова промишлена зона с остър предмет са срязани и 
издърпани 600 м телефонен кабел. Увреденото трасе окончателно излязло от строя около 04.10 часа. 
Извършен е оглед на местопрестъплението. По случая е заведено досъдебно производство по чл.195, 
ал.1, т.3 от Наказателния кодекс. 
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Източник: kiss13.net 
 

Заглавие: КРАЖБА НА КАБЕЛИ 
 

Линк: http://kiss13.net/video.html?start=55 
                         

 

Текст: Близо 420 метра кабели са били откраднати от склад на русенската корабостроителница тази нощ, 
съобщиха от областната дирекция на полицията. Сигналът е бил подаден от охраната на предприятието 
малко след 4 часа в дежурната част на първо районно управление. При обход са били забелязани двама 
мъже да прескачат бетонната ограда на завода, а мрежата, която е монтирана върху оградата е била 
срязана. До стената пък били открити изнесени различни кабели. Било установено още, че е отключен 
склад към цех, където се съхраняват стари и нови ел. инсталации и съоръжения на завода. Дежурна 
оперативна група на полицията е посетила мястото и е бил извършен оглед. Изяснено е, че проникването 
е станало като е отключен катинар на входна врата на склад. От персонала по техническата поддръжка 
заявили, че липсват различни по вид кабели - нови и употребявани с дължина около 420 метра. Заявената 
щета е за близо 4500 лева. Образувано е досъдебно производство. 
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