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Източник: publics.bg 
 

Заглавие: Заявления за ОВОС и екологична оценка вече се приемат и онлайн 
За ползването на услугите е необходим електронен подпис     
 

Линк: 
http://www.publics.bg/bg/news/14219/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1_%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%
D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
B5%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.html 
 

 
 

Текст: Министерство на околната среда и водите (МОСВ) дава възможност за подаване на 
електронни заявления, свързани с оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
екологична оценка. Услугите са достъпни на интернет адрес http://portal.moew.government.bg/bg и за 
ползването им е необходим електронен подпис. 
По електронен път може да се заяви издаването на писмо, с което се определят нужните действия, 
които възложителят на план, програма или инвестиционно предложение трябва да предприеме, за 
да му бъдат издадени решения по ОВОС или екологична оценка. Електронни заявления могат да се 
подават и за издаването на решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка и 
ОВОС, както и за самите становища по тях. 
Чрез системата могат да се прикачват и изпращат всички документи, независимо от формата им. За 
движението на преписката или за специфични искания, подателите им ще бъдат уведомявани по 
електронен път. Статусът  на преписката ще може да се проверява чрез специален код, генериран от 
системата, който ще се получава по електронна поща. Има възможност попълненото заявление да се 
сваля на компютър и да се променя многократно чрез системата. 
Плащането на таксите може да става през системата, тъй като е свързана с еРay. 
 
 

Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Как да печелим от добре опазената природа? 
 

Линк: http://www.cross.bg/yslygi-chernomorskite-ystoiichivoto-1521704.html#.V_NMAEnr2mQ 
 

 
 

Текст: Конкретни мерки и действия за подобряване на печалбите от опазването и устойчивото 
използване на екосистемните услуги по Черноморието ще обсъдят експерти, представители на 
черноморските общини и националните институции на 5 октомври 2016 г. Дискусията ще се проведе 
в рамките на Заключителна консултативна конференция на заинтересованите страни по проект за 
секторни политики, укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България. 
На конференцията ще бъде изработена Стратегия за устойчиво използване на черноморските 
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крайбрежни екосистеми. Дейностите се извършват в рамките на проект "Секторни политики 
укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България" (SPECIES), който се 
финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и 
се изпълнява в рамките на Програмна област: Биоразнообразие и екосистеми, приоритет 03.03 за 
подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните 
политики и законодателство. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ). 
Акцентът в обсъжданията ще падне върху приоритетни области за действие и конкретни мерки, 
набелязани в плана ѝ за действие. Целта на конференцията е представителите на черноморските 
общини, НПО и представителите на националните институции да утвърдят визията, целите и мерките 
на Стратегията и да планират стъпки за изпълнението й.  
Опазването и устойчивото използване на черноморските крайбрежни екосистеми разкрива широки 
възможности пред местните общности и бизнеса в Бургас, подчерта Руска Бояджиева, заместник-
кмет на общината. Други черноморски общини, които демонстрират интерес към екосистемните 
услуги, са Шабла, Поморие и Бяла, а интерес към разработените от проекта мерки вече проявяват и в 
Добрич. 
„Стремежът ни е и други държавни и общински органи, бизнесът и неправителственият сектор да 
застанат зад стратегията и да се получи държавен „патронаж" на пилотното й прилагане", заяви д-р 
Пламен Пеев, главен правен експерт, координатор на проектния екип, разработил стратегията. 
Няма конфликт между опазването на природата и осъзнаването на нейната стойност от една страна и 
печелившото развитие на бизнеса от друга, смята председателят на Института за анализи и оценки в 
туризма Румен Драганов. 
„Напротив - туризмът може да печели много повече чрез от устойчивото използване на природата и 
екосистемите извън ограничения двумесечен активен туристически сезон", допълва Драганов, който 
също участва в изработването на стратегията. 
 
 

Източник: posredniknews.com 
 

Заглавие: Новото депо за отпадъци вече работи, връщаме отчисленията към РИОСВ в бюджета 

 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/ekologiya/priroda/59757-novoto-depo-za-otpadatzi-veche-
raboti-vrashtame-otchisleniyata-kam-riosv-v-byudzheta 
 

 
 

Текст: Общински съвет - Плевен прие серия от решения, свързани с пуска в експлоатация на новото 
Регионално депо за отпадъци. Решенията касаят отчисленията, които Община Плевен внася 
ежемесечно към РИОСВ съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20 от 
Наредба №7.  
„Към 24.08.2016 г. парите по тази сметка, внесени от Община Плевен, са общо в размер на 4 685 
557,61 лв. Тези средства не можеха да се ползват преди пуска на Регионалното депо. На практика 
сега, с тази серия от решения, ние започваме поетапно възстановяване на тези средства обратно в 
бюджета на Община Плевен и тяхното разходване съгласно изискванията на закона – единствено и 
само за дейности по чистота“, обясни на брифинг Председателят на Общинския съвет Мартин Митев.  
С първото решение Общинският съвет актуализира сборния общински бюджет за 2016 г. -  увеличава 
се приходната и съответно разходната част с 380 568,47 лв. Сумата представлява 50% от внесените 
общо 761 136,95 лв. за 2014 г. отчисления и е възстановена от РИОСВ - Плевен по сметка на Общината 

http://www.posredniknews.com/site/ekologiya/priroda/59757-novoto-depo-za-otpadatzi-veche-raboti-vrashtame-otchisleniyata-kam-riosv-v-byudzheta
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с платежно от 19.08.2016г.  
Второто решение дава право средства от набраните отчисления да се ползват за сепариране на 
смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в 
новоизграденото Регионално депо. Общата прогнозна стойност на дейностите за сепариране и 
компостиране на отпадъци за месец е съответно 98 280 лв. и 16 790 лв.  
С третото си решения съветниците средства от набрани отчисления да се ползват и за извършване на 
доставки, необходими за работата на Регионалното депо за отпадъци. Става дума за осигуряване на 
контейнери за сепариращата инсталация и за Центъра за предаване на отпадъци, за контейнери за 
разделно събиране на зелени отпадъци, доставка на мобилни дизелови резервоари, на мотокар 3,5 
т, доставка и монтаж на кран. Посочената обща прогнозна стойност на необходимите доставки е 877 
320 лв.  
Четвъртото решение, касаещо поетапното усвояване на отчисленията по чл.64 от ЗУО, е за ползване 
на средства за изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци, образувани на територията 
на общината. За анализа Община Плевен има сключен договор от 07.09.2015г. с изпълнител, 
определен по реда на Закона за обществените поръчки. Общата стойност на договора е 78 600 лв. с 
ДДС.   
 
 

Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Половин милион лева глоба за изпускане на непречистени отпадъчни газове 
Експерти на РИОСВ-Русе връчиха Наказателно постановление на „Монтюпе“ ЕООД 
 

Линк: http://agro.bg/news/article60431.html 
 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ-Русе връчиха Наказателно постановление на  „Монтюпе“ ЕООД. Глобата в 
размер на 500 000 лв.  е наложена  за нарушение на условие в комплексното разрешително на 
дружеството. 
Нарушението – изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез димни люкове (неорганизирани 
източници) на покрива на произвоствено хале № 3, е констатирано на 10 септември при извънредни 
обходи и съвместни проверки с представители на Община Русе по повод на множество сигнали на 
граждани за неприятни миризми.  Същото  е установено и на 11 септември вечерта, удостоверено с 
термоанализатор на „Гранична полиция“. 
На 12 септември спрямо оператора е приложена Принудителна административна мярка за 
пломбиране на 108 вентилационни клапи. На дружеството са дадени предписания до 26 септември 
да осигури възможност за трайното им  запечатване и да започне процедура по преразглеждане на 
условията в комплексното разрешително. 
При последваща проверка за спазване на дадените предписания е констатирано, че вентилационите 
клапи са трайно блокирани.   
Операторът „Монтюпе“ ЕООД е депозирал искане за удължавяне на срока за начало на процедурата 
до 7 октомври, поради необходимост от време за подготовка на документацията. 
Наказателното постановление може да бъде обжалвано от оператора в рамките на 7 дневен срок. 
Проверките на дружеството продължават във връзка с разпореждане на Окръжна прокуратура – 
Русе. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Пестенето на енергия и сигурността са водещи в стремежа към умния дом 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68534 
 

 
 

Текст: Днес интелигентният свързан дом може да прави повече неща, отколкото повечето хора 
смятат за възможно. Може да се приеме, че технологиите за „умния дом“ все още са силно 
подценени. Това е изводът от ново изследване, проведено от компаниите Bosch и Twitter в Германия, 
Франция, Великобритания, Австрия, Испания и САЩ. 
Много Туитър потребители не са осведомени за това на какво е способен умният дом, показват 
анализите от анкетата. Например, докато две трети от участниците знаят, че при интелигентния дом 
светлините се изключват автоматично, когато те напуснат къщата, то само 22% могат да си 
представят, че фурната може да предлага перфектната рецепта за деня. Сравнено по държави, 
французите имат повече доверие в технологиите на умния дом, отколкото британците, американците 
или австрийците. 
Особено интересно е, че хората между 25 и 34 години са най-близо до реалността в преценката си за 
умния дом. Изненадващ е фактът, че мнозина младежи от „интернет поколението“ не знаят на какво 
е способен умният дом. Особено при младежите на възраст между 16 и 24 години, които не могат да 
си представят света без интернет, интелигентният дом е все още изненадващо непознат. Навярно 
това е така, защото на тази възраст все още малцина се интересуват от технологии за домакинството. 
Само 50% от запитаните в изследването са убедени, че днешните смарт-системи дават възможност 
на различни уреди да могат да комуникират помежду си без значение дали са от един и същ 
производител. 
Пестенето на енергия е важен аргумент по целия свят 
Умният дом се грижи автоматично за досадни рутинни задължения, позволява контрол дори и далеч 
от дома и така създава удобство. Убедителен за участниците в изследването е потенциалът за 
пестене на енергия. Испанците, французите и англичаните най-силно се интересуват от спестяването 
на пари. Между 71 и 75% посочват икономията на енергия като убедителен аргумент за умния дом. 
Въпреки че това е най-популярният отговор сред германците, те остават на последно място по 
държави с 59%. Това е доста изненадващо, като се има предвид, че немците обикновено се свързват 
с чувството им за грижа за природата. Вероятно по-скоро финансовият, отколкото екологичният 
аспект прави енергийната ефективност толкова интересна за страни като Испания, Франция и Англия. 
На почивка без тревога 
Спокойствието и сигурността идват на второ и трето място като аргументи за умния дом и са 
назовани съответно от 59% и 58% от запитаните. Интелигентният дом, който автоматично задейства 
алармата, когато проникне нарушител, и известява собственика чрез съобщение до смартфона, е 
просто впечатляващ, както и идеята да бъдеш способен да наглеждаш нещата си по всяко време чрез 
свързана камера. Сигурността играе особено важна роля за жените. Докато те са традиционно по-
скептични към всички останали аргументи, отколкото мъжете, ситуацията тук е точно обратната. 
Само 1/3 от запитаните смятат за особено важно да могат да приготвят капучиното си докато все още 
си лежат в леглото. Тук французите оглавяват класацията – 42% сърдечно приветстват идеята да 
могат да намират латето си готово, щом влязат в кухнята. 
Винаги в движение 

https://greentech.bg/archives/68534
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Във Великобритания и САЩ 60% биха искали да могат да контролират умния си дом, когато пътуват. 
Сред испанците, германците и австрийците това са само около 30%, а във Франция желаещите са 
45%. 
Сравнението по държави е почти аналогично, когато участващите бързат. Когато бързат, жените 
смятат, че могат да спечелят от умния дом. Идеята да имаш достъп до дома си, когато си във 
ваканция, е особено очарователна за всички допитани, независимо дали само за да наглеждаш 
нещата си, или за да изключиш отоплението преди да се прибереш вкъщи. 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: В почти всяко българско село – незаконно сметище 
Санкцията за кметовете, които не ги почистват, е 2 000 лева 
 

Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2016/10/03/v-pochti-vsiako-bylgarsko-selo-nezakonno-
smetishte.317420 
 

 
 

Текст: Незаконни сметища на метри от къщите има в почти всяко българско село. Регионалните 
инспекции по околна среда и води налагат глоби на кметовете, но резултатът е само за няколко 
месеца и след това боклуците отново превземат ниви и реки. 
Примерът е от хасковското село Брягово. Допреди няколко години земята на Тенчо Георгиев и негови 
роднини е била пасище. Сега обаче тук добитък не може да влезе. Само на метри от незаконното 
сметище са контейнери за отпадъци, но те са празни и дори съборени на земята. 
Незаконните сметища се следят от регионалните инспекции по околна среда и води. Само за тази 
година тук са получени 20 сигнала за подобни замърсявания, съобщи Нова тв. 
В случая с боклуците в село Брягово ще бъде дадено предписание на община Хасково да го почисти. 
От кметството заявиха, че ще бъде потърсена отговорност от кмета на селото, че е допуснал земята 
да се превърне в сметище. Тази година РИОСВ-Хасково е наложило два акта за непочистени сметища. 
Миналата година броят им е осем. Според хората обаче трябва да се санкционират и самите 
нарушители. 
Засега глобените за изхвърляне на боклук са единици. Санкцията за кметовете, които не почистят 
нерегламентирани сметища е 2 000 лева. 
 
 

Източник: news.bg 
 

Заглавие: Увеличават се кражбите на ток 
 

Линк: https://news.bg/energy/uvelichavat-se-krazhbite-na-tok.html 
 

 
 

https://news.bg/energy/uvelichavat-se-krazhbite-na-tok.html
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Текст: 27 крадци на ток са хванати в Търговищко за деветте месеца на тази година по данни на МВР. 
За същия период м.г. са били 11, съобщи БНТ. 
Според статистиката дружеството, което работи на територията на Североизточна България, в села 
Кръшно и Маково са отчетени над 24 % кражби на ток. В Кръшно, където 90% от жителите са роми, 
темата предизвиква недоволство. 
Те Работят предимно лятото на полето за надница от 15-20 лева. През есента събират орехи. 
Собственикът на хранителния магазин ни показва, че в тефтера е натрупала вересии за над 800 лева. 
"Може да крадат, може и да не крадат хората. Всичките са безработни тука, всичките", разказват те 
пред камерата. 
Някои обвиняват дружеството. "Къде се краде ток,те чуват ли се какво говорят. Енергото само пишат 
бележките без да минават да проверяват. Е, миналия месец съм платил 60 лв. с един телевизор, 
нямам хладилник, нямам пералня", разказва друг жител. 
От полицията в Търговище казаха, че напоследък често съдействат на контрольорите на 
енергоразпределителното дружество, които са засилили проверките, тъй като търпели загуби от над 
70 % заради кражбите на ток. Нарушенията са основно в селата, където мрежата е стара, а хората - 
бедни. Триковете за неправомерно потребление сред битовите абонати са стандартни. 
Началникът на местното МВР гл. инспектор Станислав Станков обяснява някои от начините, с които се 
пробват да крадат ток. "Чрез меден проводник се прикачват преди електромера. Някой се прикачват 
директно към уличното осветление с риск за живота. Имаме няколко случая регистрирани - кражба 
на ел. енергия от съседни къщи, чрез разклонител". 
За тази година има 11 осъдени за кражби на ток в Търговище, през м.г. са били 4. Пробация и глоба 
от 100 до 500 лева е най-честото наказание. 
Припомняме, на обсъждане по темата преди седмица от електроразпределителните дружества 
поискаха промяна в законодателството. Те предложиха бедните, които бъдат хванати да крадат ток, 
да бъдат лишавани от енергийни помощи. 
 


