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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=175    
 

 
 

Текст: Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната 
среда ( ЗООС) е разработен във връзка с транспониране на Директива 2014/52/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 
2014/52/ЕС). 
С предложените изменения и допълнения се осигурява по-голяма ефективност на процедурата по 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите на инвестиционни 
предложения и за всички заинтересовани физически и юридически лица. Оптимизира се 
процедурата по ОВОС, което ще допринесе от една страна за облекчаване и ускоряване на 
цялостния инвестиционен процес, до намаляване на регулаторната и административна тежест и 
подобряване на бизнес средата в България, а от друга – повишаване на информираността и 
възможността за участие на всички заинтересовани лица. Актуализират се критериите за преценка 
необходимостта от ОВОС и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-
високо качество на подготовка и оценка на документацията по ОВОС с включване на риска от 
големи аварии и бедствия, и климатичните промени, през различните фази на инвестиционните 
предложения в т.ч. и при извеждане от експлоатация. 
С преходни и заключителни разпоредби на предложения законопроект се изменят и допълват: 
•    Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с който се транспонира част от Директива 
(ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на 
емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации; 
актуализират се и се прецизират разпоредбите по отношение на флуорсъдържащите парникови 
газове и веществата, които нарушават озоновия слой, във връзка с влезли в сила нови регламенти 
за изпълнение на Комисията, съгласно чл.10 (12) на Регламент (ЕС) № 517/2014, които отменят 
съответно Регламент (ЕО) № 303/2008 и Регламент (ЕО) № 305/2008; влязла в сила пълна забрана за 
употреба на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и нова терминология, въведена в 
митническото законодателство, както и терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите 
от неподвижни източници. 
•    Закона за защита от шум в околната среда с цел прецизиране на сроковете за 
разработване/актуализиране и одобряване на стратегически шумови карти и планове за действие, 
във връзка с предстоящия краен срок (30 юни 2017 г.), съгласно Директива 2002/49/ЕС за оценка и 
управление на шума в околната среда. 
•    Закона за водите, като се осигурява координирана процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда и оценка за влошаване на състоянието на водите; прецизиране на разпоредби, 
свързани с регламентиране на контрола върху водите; съгласуване на процедурите по издаване на 
разрешителни за водовземане от подземни води и за заустване на отпадъчни води, и създаване на 
алтернатива на ликвидацията на изградени в нарушение на закона съоръжения за подземни води. 
•    Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с което се 
прецизират текстове във връзка с разпоредби, които вече не са приложими, отнасящи се до старата 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=175
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система за класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси; разпоредби, 
свързани с електронно подаване на докладването по член 10 от Регламент (EC) № 649/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, 
както и текстове, отнасящи се до контрола по прилагането на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси. 
Крайна дата за съгласуване: 01.08.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: 
mgandzhova@moew.government.bg 
Пълният текст на проектa на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда и водите  може да видите тук. 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук. 
Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната 
среда може да видите тук. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ползването на 
повърхностните води  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=174   
 

 
 

Текст: На основание § 62, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) е разработен проект за 
изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води, с който се осигурява 
съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за водите. 
С наредбата се определят редът и условията за издаване на разрешителни за ползване на воден 
обект за изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане проводимостта на речното 
легло като част от постоянната защита от вредното въздействие на водите. С проекта на ПМС са 
уредени и изискванията, отнасящи се до ползването на р. Дунав с цел изземване на наносни 
отложения, както и установяване на възможните методи за отчитане и определяне на количеството 
на иззетия материал. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
Vsdimitrova@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта - 01.08.2016 г. 
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води 
може да се види тук. 
Проект на Доклад на  министъра на околната среда и водите до Министерски съвет може да видите 
тук. 
 
 
 
 
 

mailto:mgandzhova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/ZID_ZOOS_-_2016.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/Doklad_ministar_ZID_ZOOS-2016.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/Doklad_ministar_ZID_ZOOS-2016.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=174
mailto:Vsdimitrova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/1_PMS_Naredba_povarhnostni_vodi.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/2_Proekt_na_Doklad.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/2_Proekt_na_Doklad.docx
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по 
водите  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=173  
 

 
 

Текст: Съгласно чл.10д, ал. 4 от Закона за водите, организацията и дейността на Координационния 
съвет по водите се определят с правилник, приет от Министерския съвет. В проекта за Правилник са 
регламентирани организацията на работата и функциите на Съвета по интегриране на политиката 
по водите и отрасловите политики във водния сектор. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен 
адрес:  kbramcheva@moew.government.bg 
Крайната дата за получаване на становища по проекта е 26 юли 2016 г. 
Проектът за Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите можете 
да видите ТУК 
 
 
Източник: m.24chasa.bg 
 

Заглавие: Над 8,4 млн. лв. екоглоби за 3 месеца наложило министерство 
 

Линк: http://m.24chasa.bg/Article/c/5655106  
 

 
 

Текст: Контролните органи на Министерството на околната среда и водите са извършили 13 008 
проверки в периода април-юни, съобщиха от ековедомството. Дадени са 3227 предписания за 
отстраняване на установени несъответствия или нарушения. 
Наложени са и общо над 8,4 млн. лв. глоби. За нарушения по закона за опазване на околната среда 
санкциите са за 1,527 млн. лв. Най-големите са наложени от РИОСВ - Бургас. Те са за повече от 600 
000 лв. на “Лукойл Нефтохим Бургас”, а РИОСВ - Варна е глобила “Девен” АД - Девня, със 100 273 лв. 
От четирите басейнови дирекции са издадени 26 акта за установяване на публично държавно 
вземане на обща стойност 3 070 282 лв., а от РИОСВ са предприети действия по принудително 
събиране чрез НАП на 3 861 680 лв. - дължими суми от глоби и санкции по 144 наказателни 
постановления. 
От контролните органи на МОСВ са събрани общо 9 469 807 лв. Най-много са от такси за право на 
използване на водите - 5 539 312 лв. От събрани суми по наложени глоби и имуществени санкции са 
влезли 652 436 лв., от актове за установяване на публично държавно вземане - 2 278 157 лв., и по 

mailto:kbramcheva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/koordanicionna_grupa.rtf
http://m.24chasa.bg/Article/c/5655106
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наложени санкции по Закона за опазване на околната среда - 999 904 лв. От тях 813 152 лв. са 
разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните фирми. 
Най-големи приходи са получили общините Свищов - 498 594,05 лв., Девня - 89 864,80 лв., Русе - 20 
762,47 лв., Сливен - 17 741,16 лв., и Мадан - 15 369,86 лв. 
В изпълнение на заповед на министър Ивелина Василева са извършени проверки на място в 2051 
населени места. Резултатите от тях показват, че са почистени 505 участъка от реки. Съставени са и 
23 акта на кметове за 36 000 лв.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Няма замърсявания на въздуха след пожара в депото за отпадъци в Шишманци  
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592992   
 

 
 

Текст: Няма замърсявания на въздуха след пожар в завода за отпадъци в Шишманци. Това заявиха 
от РИОСВ Пловдив по повод пожара, който се разгоря на сметището за битови отпадъци в събота 
сутринта. Веднага след сигнала, на място е пристигнал екип на екоинспекцията. Извършено е 
измерване на атмосферния въздух в района с мобилна апаратура GASMET на 26 показатели. 
Проведено е непрекъснато измерване с продължителност час и половина в точката на въздействие. 
Отчетени са ниски  стойности на измерените показатели, които не се отразяват на човешкото 
здраве. 
Както Дарик вече ви съобщи, сигналът за пламъци и дим от източната страна на сметището в 
Шишманци беше подаден на тел.112 в 7,44 часа на 16 юли.  
 По информация на пожарната огънят е обхванал площ от 400 квадратни метра. Според управителят 
на депото сметището се е самозапалило. 
 
 
Източник: 3-enews.net 
 

Заглавие: Чехия ще изгражда съоръжение за дълбоко съхранение на ядрени отпадъци 
 

Линк: http://3e-
news.net/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-
%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_48988   
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592992
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Текст: Чехия произвежда ядрена енергия вече близо 30 години с две централи - АЕЦ „Дуковани“ и 
АЕЦ „Темелин“. Те генерират близо една трета от електроенергията на страната. Има и планове за 
увеличаване на този дял и още централи за в бъдеще. 
Но високоактивните радиоактивни отпадъци от централите все още се съхраняват в тях, а плановете 
за дълбоко съхранение се сблъскват с голяма опозиция в повечето от седемте места, където са се 
извършвали предварителни геоложки проучвания. Пет от тези местонахождения сами или в съюз са 
завели правни искове за спиране на проучванията и искат милиони крони като компенсация на 
местните жители за предизвиканото неудобство. 
Сега министерството на индустрията и търговията заяви, че ще се съобрази с опозицията и ще 
направи проучвания в едно местонахождение близо до Тржебич във Височина и друго между 
Височина и Южна Моравия, съобщава radio.cz= 
„Ние търсим консенсус, защото не искаме да строим перманентно ядрено хранилище на места, 
където общността е враждебно настроена към тази идея. Така че се опитваме да постигнем 
консенсус. В същото време имаме нужда от места, които са геоложки стабилни за възможното 
изграждане на постоянно хранилище. И се надяваме да постигнем компромис възможно най-
бързо“, заяви министърът на индустрията и търговията Ян Младек. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Ямболска група за кражба на кабели е задържана в Кърджали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592970    
 

 
 

Текст: Ямболска група за кражба на кабели е задържана в Кърджали. В петък около 4 часа в 
областния център, на изхода за гр. Ардино, полицаи установили, че са изкопани около 150 метра 
кабел, а на мястото има кирка, чук и мотика.  
При проведените издирвателни действия са задържани петима – А.К./24/, М.В./23/, И.М./30/, 
П.Д./52/ и Д.И./27/, които са от Ямболска област. Дежурна оперативна група е извършила оглед на 
мястото на произшествието.  
 Техническите средства са иззети и са на съхранение в РУ-Кърджали. Образувано е досъдебно 
производство и работата по случая продължава разследващ полицай. 
 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592970
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