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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще облекчи 
малкия и средния бизнес 
На 30 юли 2015  г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване 
на околната среда и водите (ЗИД на ЗООС). 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3568                                     
 

 

Текст: С приетия закон се постига пълно съответствие на националното законодателство с няколко 
европейски директиви в областта на околната среда, в т.ч. Директива 2012/18/ЕС относно контрола на 
опасностите от големи аварии с опасни вещества, Директива 2001/42/ЕС относно оценката на 
последиците на някои планове и програми за околната среда и Директива 2004/35/ЕС относно 
екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. 
С направените промени критериите за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков 
потенциал се адаптират към новите изисквания за класифициране, етикетиране и опаковане на химични 
вещества и смеси, въведени в Регламент 1272/2008 (CLP) и се осигурява по-широк достъп до 
документация и участие на обществеността при вземане на решения във връзка с разполагането и 
експлоатацията на тези предприятия. 
Въвеждат се по-стриктни разпоредби относно контрола на тези  предприятия/съоръжения и външните 
аварийни планове и въвеждането на систематичен подход за планиране и провеждане на контролната 
дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност. 
Направените изменения ще облекчат малкия и средния бизнес от административни и финансови тежести. 
Няма да е необходимо да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи 
обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер. С 
приетия ЗИД на ЗООС е направено оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, 
които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С новата 
формулировка се обособяват и отделят инвестиционните предложения за урбанизирано развитие, 
съгласно изискванията за ОВОС, от съществуващото определение за обекти с обществено 
предназначение, които са с различен предмет и цел на оценката. 
Предвижда се разработване и внедряване на електронна информационна система с база данни за 
предприятията с нисък и висок рисков потенциал, както и съвместяване на процедурите за контрол на 
големи аварии с процедурите по ОВОС, и координиране с процедурите по издаване и преразглеждане на 
комплексни разрешителни на тези предприятия. С промените се оптимизира административната 
процедура за предприятия с висок рисков потенциал чрез замяна на съществуващия разрешителен 
режим към министъра на околната среда и водите, за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация 
на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на високо ниво на 
защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена процедура по одобряване на 
доклади за безопасност и техни актуализации от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 
околна среда. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще участва в дискусия за балнео и спа туризма 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3573 
                         

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва на 3 август в Четвъртата 
национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“ на тема „Балнео и СПА туризъм – 
перспективи и възможности“, която ще се състои в Кюстендил. Във форума, който започва в 14 ч. ще 
участва и ресорният зам.- министър Павел Гуджеров. 
Ще бъде представено виждането на МОСВ за развитието и пълноценното използване на минералните 
извори в България, ще се обсъжда нормативната уредба и възможностите за трансгранично 
сътрудничество, за да се лекуват у нас европейски граждани със средства от националните им здравни 
каси. Ще бъде представен и примерът на Кюстендил за партньорство в областта на спа и балнеологията 
със световноизвестния чешки курорт Карлови Вари. 
Целта на форума в Кюстендил е бизнесът и държавните институции да обсъдят дейности, които могат да 
дадат тласък за развитието на спа, балнео и здравния туризъм у нас, за да бъдат подпомогнати местните 
икономики. Чрез въпроси, предложения и отговори бизнесът ще може да постави проблемите си 
директно пред институциите, от които зависи тяхното решаване. 
Кампанията „Да! На българската икономика!” започна през пролетта с форума „Инвестиции. Растеж. 
Стабилност. Държавна стратегия за подпомагане на качествено и иновативно производство в България” 
по инициатива на в. „Стандарт” и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Адашки "на нож" заради шефския пост в РИОСВ 
Григорова вини Стефанова в конфликт на интереси, втората заплашва със съд 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/07/31/332257-
adashki_na_nozh_zaradi_shefskia_post_v_riosv                        
 

 

Текст: Бившата шефка на РИОСВ във Велико Търново инж. Елена Григорова, оспорва избора на нов 
директор на ведомството, пише в. „Труд”. Тя е изпратила възражение до Министерството на околната 
среда и водите, в което твърди, че назначаването на Елена Стефанова начело на екоинспекцията в старата 
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столица е неправомерно. Самата инж.Григорова, която преди години ръководи РИОСВ, сега отново е 
била кандидат за поста. 
"Елена Стефанова не отговаря на минималните изисквания за заеманата длъжност", изтъква 
инж.Григорова. 
В подкрепа на твърденията си тя е изброила факти около образоватението и професионалния опит на 
новоназначената си опонентка. Според инж.Григорова съпругът на новата шефка на РИОСВ доставя 
компютърна техника и обслужва информационно екоинспекцията. "Това може да се провери в 
счетоводството. А самият факт е конфликт на интереси", заявява инж.Григорова. 
В писмото си тя обявява още, че като директор е сезирала прокуратурата по сигнали от фирми срещу 
Елена Стефанова за рекет и корупция. 
"Това са лъжи! Ще дам инж.Елена Григорова на съд за клевета. Ще се наложи там да докаже твърденията 
си", заяви пред репортер на "Труд" Елена Стефанова. 
 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Крадла предава жп калодки за скрап 
 

Линк: http://www.monitor.bg/article?id=476283                         
 

 

Текст: Крадла беше спипана да продава жп калодки, имущество на БДЖ, в пункт за скрап. При случайна 
проверка на полицията в пункта била спипана 36-годишната С.В., която носела чанта с осем калодки за 
спирачки. Жената признала, че е откраднала металните предмети от композиция товарни вагони в 
района на жп гарата в Горна Оряховица. За тях щяла да получи 236 лв. С кражбата обаче жената е нанесла 
далеч по-сериозна щета на БДЖ. Откраднатите вещи са иззети от полицията, а крадлата е предадена на 
прокуратурата.  
 
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Отчетът на регионалното депо бе приет с 23 гласа „за” и 2 „въздържал се” 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/61770/Otchetat-na-regionalnoto-depo-be-priet-s-23-glasa-za-i-2-
vazdarjal-se/                           
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Текст: Отчетът на регионалното депо за твърди битови отпадъци бе приет на вчерашното редовно 
заседание на ОбС с 23 гласа „за” и 2 „въздържал се”.  В хода на обсъждането съветникът Иван Гавалюгов 
постави въпроси, свързани с разхода на гориво. Той насочи внимание към сравнителната таблица към 
отчета, от която  е видно, че има съществена разлика в количеството изразходвано гориво през 2013 и 
2014 год. За миналата година депото е изразходвало 30 712.290 литра гориво, а за предходната – 2013-та 
- 19 849.51 литра. В същото време количеството на депонираните отпадъци през 2014 год. е само със 
7%  повече от предходната година. По останалите пера депото отчита намаление на разходите. На какво 
се дължи увеличаването на разхода на гориво, попита съветникът. Гавалюгов се поинтересува още защо 
през 2015 год. се предвижда ново увеличаване на разхода за гориво с 30 на сто, след като за същия 
период не се планира депониране на по-голямо количество отпадъци в сравнение с 2014-та. 
Директорът на общинското предприятие, стопанисващо депото – Милчо Илчев, обясни, че причина за 
повишаване разхода на гориво е неудобното място, на което спират сметоизвозващите автомобили. „В 
началото не беше така, но от 2014 год. те могат да спират само на едно място и оттам булдозерът и 
тракторът избутват отпадъците до там, докъдето трябва”, каза той. 
На въпрос на Гавалюгов коя фирмата доставя горива за депото, Милчо Илчев отговори, че това е „Цеки 
Захариев и сие”.   
За 2014 година приходите от депониране на отпадъци в регионалното депо възлизат на 323 833 лева, с 62 
642 лева по-малко в сравнение с предходната година. Цялата сума е преведена по сметка на общината, се 
посочва в отчета на общинското предприятие. 
За отчетния период в регионалното депо са приети и обработени общо 15 007 тона отпадъци – 9 596 тона 
от община Ботевград, 3 319 от Етрополе и 2 092 тона от Правец. 
Разходите на депото за миналата година възлизат общо на 206 403 лева – 73 900 лева за заплати на 
персонала от 13 човека, 3 567 лева, изплатени по граждански договори, 12 816 лева за осигуровки, 77 965 
лева за гориво, ток, вода, 1 194 лева за материали, 32 810 лева за външни услуги, 3074 лева за текущ 
ремонт, 264 лева за данъци и такси, 113 лева за командировки, 1100 лева за застраховки. 
Регионалното депо работи официално от 3 януари 2013 год.  
Да припомним, че през 2012 год. кметът Георги Георгиев прогнозира, че издръжката на общинското 
предприятие „Регионално депо за неопасни битови отпадъци” ще бъде 76 600 лева. От тях 64% ще се 
осигуряват от бюджета на община Ботевград, а останалите 34% от общините Правец и Етрополе. Тогава 
той каза още, че в предприятието ще работят 9 човека. Впоследствие бяха назначени още 4-ма. 
Прогнозата на градоначалника обаче не излезе точна. Средствата, които той определи за издръжка на 
депото, стигат, но само за заплати и част от осигуровките на персонала.  
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Откраднати са кабели за няколко хиляди лева от бул. "Тутракан" 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1477725                           
 

 

Текст: За нова вандалска проява сигнализира днес във Второ Районно управление на МВР, екип на 
„Комунални дейности“. На бул. „Тутракан“, от ул. „Марица“ до Захарна фабрика, е установена кражбата 
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на кабели, които захранват лампите на уличното осветление. Нанесените щети са за няколко хиляди лева, 
стана ясно след посегателството.  
Това не е първата кражба на кабели, регистрирана в града. По бул. „Тутракан“ - от моста на ЛВЗ до ул. 
„Марица“, преди три месеца отново беше регистрирана вандалска проява. Само преди месец на бул. 
„Придунавски“, в близост от хотел „Рига“, бе откраднат около 200 метра кабел. До къщата-музей „Баба 
Тонка“ също е била регистрирана кражба на 100 метра кабели. За всички случаи са уведомени 
съответните районни управления на МВР.  
В Парка на възрожденците и в Младежкия парк чест обект на посегателства стават осветителните тела. 
Всяка една паркова лампа струва около 100 лева, допълниха още от „Комунални дейности“.  
Община Русе за пореден път призовава гражданите да са нетърпими към вандалските прояви и да 
подават сигнали, ако забележат нередности в града и населените места. Почти невъзможно е Община 
Русе да контролира тези процеси, затова разчитаме и вярваме на подобряването на самосъзнанието на 
русенци, които да успеят да съхранят и запазят родния си град чист и подреден като истински европейци.  
 
 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Засякоха организирана кражба на телефонни кабели в района на хижа „Среброструй“ 
 

Линк:http://plevenzapleven.bg/blog/2015/07/31/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1
%85%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-
78186/                           
 

 

Текст: На 30 юли около 13 часа по време на специализирана операция служители на 01 РУ Плевен и ЗЖУ 
– Плевен по време на обход в землището на село Бохот, в близост до хижа „Среброструй“ засичат в 
момент на изкопна дейност и прекъсване на телефонен кабел 38-годишен плевенчанин. На място е 
установен и високопроходим лек автомобил „Джип Чероки“.  
От извършения оглед на местопроизшествието са открити множество изкопи с прекъснат множилен 
телефонен кабел, собственост на ИА“ЕСМИС“ – София. Иззети са технически средства и апаратура. 
Продължават оперативниде мероприятия по установяване на други съпричастни към деянието лица. По 
случая е уведомен дежурен прокурор в рп – Плевен. Плевенчанинът е задържан за 24 часа. За 
престъпление по чл. 195 от НК продължава работа разследващ полицай. 
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