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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева отправя покана до НПО за участие в състава на Националния съвет по 
биологично разнообразие 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3761 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите отправя покана към Неправителствените организации за 
участие в състава на Националния съвет по биологично разнообразие (Съвета). 
За участие в състава на Съвета могат да кандидатстват НПО, които  отговарят на следните критерии: 

1. Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена 
полза 

2. Да имат предмет на дейност в областта на опазване на околната среда 
3. Да са развивали дейност в областта на опазване на биологичното разнообразие не по-малко от 3 

години към момента на подаване на заявление за участие в състава на Съвета 
Критерии, на които трябва да отговарят представителите на НПО и техните заместници: 
1. Да имат опит в областта на биологичното разнообразие не по-малко от 3 години към датата на 
подаване на заявлението за участие в състава на Съвета, доказан чрез научни публикаци, участие в 
проекти и/или упражняване на преподавателска дейност във висше училище, пряко свързани с 
биологичното разнообразие. 
2. Да имат висше образование с професионално направление в една или сходна на нея област 
(специалност - биология, екология с биологична насоченост, горско стопанство или аграрни науки). 
НПО трябва да представят следните документи: 
Писмено желание за участие в състава на Съвета, изразено чрез подаване на заявление по образец, 
съгласно Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по 
биологичното разнообразие (Правилника).  Към заявлението се прилагат следните документи: 
1.  За НПО: 
а) копие от устав/учредителен акт, подписан и подпечатан от представляващия НПО 
б) удостоверение за вписване на НПО в Централния регистър на юридическите лица с 
нестопанска  цел  към  Министерството  на  правосъдието  за  осъществяване  на  дейност  в обществена 
полза 
в) актуално състояние от съответния съд по регистрация 
г) документи, доказващи осъществената дейност в областта на биологичното разнообразие съгласно 
изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 3 от Правилника, заверени от представляващия НПО 
2.   За представителите на НПО: 
а) писмена декларация от НПО за представителите, номинирани за участие в състава на Съвета (по 
образец, Приложение № 2 към Правилника) 
 б) писмена декларация от номинирания представител за съгласие за участие в състава на Съвета (по 
образец, Приложение № 3 към Правилника) 
в) автобиография 
г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2 от Правилника (служебна бележка и/или копие от 
трудова книжка, и/или копие от договори за възложена/извършена в изискуемия период дейност) 
Документите се представят в МОСВ до 14 дни от публикуване на поканата.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3761
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Заявлението и придружаващите документи се подават в деловодството на МОСВ (бул. “Княгиня Мария 
Луиза” № 22, 1000 София), по пощата или по електронен път (чрез електронен подпис) на: 
edno_gishe@moew.government.bg 
Изборът на участниците в Националния съвет по биологично разнообразие ще се извърши по 
процедура, разписана в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по 
биологичното разнообразие. 
Образец на заявлението, необходимите документи и Правилника за устройството и дейността на 
Националния съвет по биологичното разнообразие са публикувани на адрес: 
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=530 

  

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Село губи съдебна битка за депо за отпадъци край "Струма" 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5041618 
 

 
 

Текст: Инициативният комитет "Бъдеще за Джерман", обявил се преди две-три години срещу 
изграждането на депо за отпадъци край селото, губи съдебната битка по изграждането на обекта - състав 
на административния съд в Перник отхвърли жалбата му срещу положителната оценка за ОВОС, 
издадена от РИОСВ. На няколко пъти местните организираха блокада на главен път Е-79, обявяваха 
гражданско неподчинение, накрая се стигна и до съда. 
Според проекта бъдещата инсталация за депониране и преработка на отпадъците на 6 общини от 
Кюстендилска област ще е върху терен от 170 декара, който отстои от автомагистрала "Струма" на 200 м., 
на 150 м. от река Джерман и на 500-600 м. от селото. Над 1500 души и от съседните села Усойка и Крайни 
дол се включиха в подписката срещу проекта "Джерман" който е в драстично нарушение на 
екоизискванията. 
Ще обжалваме пред Върховния административен съд - макар,че при това управление нямаме шанс да 
спечелим битката. Все пак се надяваме бъдещият общински съвет в Дупница да застане на наша страна и 
депото да не се строи, каза шефът на "Бъдеще за Джерман" Борислав Тасков вчера. Според съдебното 
решение комитетът трябва да плати и 1550 лева разноски по делото - те ще бъдат събрани от 
привърженици на комитета против депото. Иначе самото депо ще струва към 32 мил. лева по програмата 
"Околна среда". 
 
 
 
Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Продават огромно количество пластмасови отпадъци на търг 
 

Линк: http://btvnovinite.bg/video/videos/news/prodavat-ogromno-kolichestvo-plastmasovi-otpadaci-na-
targ.html  
 

mailto:edno_gishe@moew.government.bg
http://btvnovinite.bg/video/videos/news/prodavat-ogromno-kolichestvo-plastmasovi-otpadaci-na-targ.html
http://btvnovinite.bg/video/videos/news/prodavat-ogromno-kolichestvo-plastmasovi-otpadaci-na-targ.html
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Текст: Една ничия бутилка, изхвърлена на боклука, става собственост на завода за смет 
 
 
 
Източник: e-razgrad.bg 
 

Заглавие: Разделно и безвъзмездно ще събират опасни отпадъци от домакинствата в Разград 
 

Линк: http://e-razgrad.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE-
%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF/ 
 

  
 

Текст: Разделно и безвъзмездно ще събират и съхраняват опасни отпадъци от домакинствата в Разград, 
става ясно от обявление на интернет страницата на местната администрация. 
Община Разград, редом с общините Шумен, Левски, Созопол и Съединение, е избрана с предпроектно 
проучване по Българо-швейцарската програма за сътрудничество като пилотна община за изграждане на 
общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. По проекта ще бъдат 
създадени и мобилни събирателни пунктове в съседни на пилотните пет 17 общини. Предвижда се 
финансирането да бъде осигурено в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 
Кметът на общината има задължение да осигури площадка за безвъзмездно предаване на опасни битови 
отпадъци. След изграждането, центърът ще бъде предаден в собственост на община Разград и вписан в 
нейните активи. 
В центъра за опасни отпадъци ще се приемат лакове, бои, разтворители, грундове, лепила, смоли, 
мастила, перилни и почистващи препарати, препарати за растителна защита, фотографски материали, 
антифриз и спирачни течности; лекарства с изтекъл срок на годност; живак и живачни термометри; 
ръкавици, маски, филтри, използвани при боядисване и почистване. 
В пунктовете ще се приемат още и негодни за употреба батерии и акумулатори, старо електрическо и 
електронно оборудване: телевизори, монитори, телефони, принтери, факсове, радио- и фотоапарати, 
апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и подобни; смазочни и моторни масла. 
Приемането ще става по два начина: директно от гражданите, които ще донасят отпадъците в центъра и 
чрез мобилен събирателен пункт. 
В общинския център в Разград ще работят четирима души: трима, обслужващи площадката /отговорник и 
двама специалисти, единият от които – химик/ и един шофьор. 
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Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Кметът Иван Иванов преряза лентата на новото депо за битови отпадъци 
 

Линк: http://perniknews.com/news/printer/15847   
 

  
 

Текст: Кметът Иван Иванов официално преряза днес лентата на новото депо за битови отпадъци. 
Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник" се изпълни 
по оперативна програма Околна среда, по приоритетна ос 2. 
На тържеството по предаването на документите по изпълнение на проекта и рязането на лентата на 
готовия обект присъствата народните представители д-р Вяра Церовска, д-р Валентин Павлов, Лъчезар 
Никифоров, областният управител Ирена Соколова,кандидати за кмет на предстоящите местни избори, 
общински съветници от всички партии в Перник, представители на фирмите изпълнители. 
„Днес сме се събрали за откриването на поредната нова придобивка за жителите на града и региона. 
Регионалното депо за преработка на твърди битови отпадъци в кв. Тева е дълго чакан и изключително 
необходим обект. Проектът бе реализиран с подкрепата и единодействието на общината с експертния 
потенциал на правителството, на министерството на околната среда и водите. Инвестицията по проекта 
възлиза на над 18 милиона лева, а резултатите от него касаят 170 населени места и над 133 000 жители от 
областта. Още от първия етап на строителството се откриха 37 работни места. Зад тези сухи цифри стои 
скрит огромен ресурс от време, управленски усилия, организация и загриженост към околната среда на 
регион Перник. Проектът обединява всички общини от областта. С основна цел опазването на околната 
среда от вредното влияние на отпадъците при стриктно спазване на нормативните изисквания. Затова 
искам да благодаря на колегите от останалите общини за единодействието в осъществяване на 
проектните цели. Благодаря на екипите по изпълнение на проекта. Нека си пожелаем още много поводи 
за удовлетворение и радост в общата ни работа за просперитета на нашия град Перник" – така кметът 
Иванов официално откри новото съоръжение.  На депутатите и областния управител беше дадена по част 
от лентата, а парче от нея ще се съхранява и в пернишкия музей.Полято с чаша бяло вино. 
Изпълнителите на проекта връчиха официално документите по изпълнението на проекта. 
За правилното функциониране на депото са изградени стопански двор, клетки за депониране на 
неопасни отпадъци, съоръжения за третиране на чисти и инфилтрирани води, газоотвеждаща система, 
транспортни връзки, водоснабдяване и канализация, ел.захранване – външно и площадково, хале за 
инсталиране на инсталация за сепариране на БО и инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 
Системата е оразмерена на база събрана информация от три годишни отчети на РИОСВ на всички общини 
за количество и състав на БО и след инцидентните  замервания на генерираните БО в общините Перник и 
Радомир. Прогнозното количество битови отпадъци в региона за периода 2013-2040 година  е 
приблизително 43 хил.т/годишно.  

 

Източник: dobrich.utre.bg 

Заглавие: Пак крадоха кабели в Камен бряг 
Този път от две междустълбия 
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Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2015/10/12/342334-pak_kradoha_kabel_v_kamen_bryag  
  

 

Текст: Крадци за поред път са отмъкнали четири медни проводника от две междустълбия в село Камен 
бряг, с обща дължина 180 метра, съобщават от ОД на МВР в Добрич. 
Сигналът е получен на 10 октомври, около 12,20 часа. Установено е, че кражбата е извършена за времето 
от 8 до 10 октомври. 
По случая е образувано досъдебно производство в РПУ - Шабла. 
 
 
 
Източник: radomirdnes.com 
 

Заглавие: Трима са задържани за кражба във Второ РУП – Перник  
 

Линк: http://radomirdnes.com/?p=17959    
  

 

Текст: 25-годишен перничанин е задържан по подозрение за кражба на автомобил.  
На 10 октомври, във Второ РУ – Перник се оплакала 28-годишна столичанка, че колата й Ланчия „Дедра” е 
открадната от с. Драгичево. Органите на реда предприели действия за установяване на автомобила. Не 
след дълго намерели колата катастрофирала в бетонен стълб в селото. В района е установен 25-
годишният Д.К. от гр. Перник, за когото има данни, че е извършител на деянието. Познатият с телесна 
повреда мъж е задържан за срок от 24 часа. 
Образувано е досъдебно производство и работата продължава.  
 16-годишно момче е задържано в момент на кражба. 
На 09 октомври, в полицията бил подаден сигнал от охраната на пернишка фирма в кв. „Мошино”, че са 
задържали младеж, който откраднал метални предмети. Пристигналите на място полицаи установили 
самоличността на момчето, което откраднало два метални капака и чували с железни пръстени и гайки. 
Момчето е задържано за 24 часа с полицейска заповед. 
Образувано е досъдебно производство.  
26-годишен перничанин ще отговаря пред съда за кражба на гуми. 
Привлечен е като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение „подписка” 
През месец февруари тази година, жител на пернишкия кв. „Даскалово” се оплакал, че от къщата му са 
откраднати 8 автомобилни гуми, ел. кабели и инструменти. Служители от Второ РУ – Перник започнали 
разследване и след проведени процесуално-следствени действия бил установен и привлечен като 
обвиняем извършителя – 26-годишният Д.Т. от областния град. Взета му е мярка за неотклонение 
„подписка” и материалите са предадени на Районна прокуратура – Перник.  
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