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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Нова наредба определя норми за потребление на вода за напояване и за туристически 
обекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4867 
 

 
 

Текст: Нова наредба въвежда норми за потребление на вода за напояване и за туристически обекти. 
Целта й е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули. 
Предвижда се земеделските стопани и хотелите да плащат по-ниски такси, ако количествата са в 
установените норми. Заплащането ще става по тарифа, която се разработва в момента от работна 
група в МОСВ.   
Нормите са определени по предложения на ресорните министерства – Министерството на 
земеделието и храните и Министерството на туризма. В сектор земеделие те са фиксирани въз 
основа на хидрометеорологичните условия в различните части на страната, различните видове 
култури – полски, овощни, зеленчукови и етерично-маслени, както и от това дали фермерите поливат 
гравитачно, чрез дъждуване или капково напояване. 
Нормите за потребление на вода за туристически цели са на база броя на звездите на хотелите. 
Лимитите обаче се отнасят само за обекти, които ползват собствени съоръжения за водоснабдяване, 
а не услугите на ВиК-оператор. 
Наредбата за нормите за водопотребление е качена на сайта на Министерството на околната среда и 
водите за обществено обсъждане 
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=183 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на ПМС за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=188 
 

 
 

Текст: На основание §62, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 58/ 2015) е разработен проект на Наредба за ползването 
на повърхностните води, с който се осигурява съответствие на наредбата с разпоредбите на Закона за 
водите. 
Наредбата урежда реда и начина на използване на повърхностните води и водни обекти, реда и 
условията за издаване, изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни, както 
и контрола по издадените разрешителни за използване на повърхностните води, реда и начина за 
стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън 
границите на населените места и селищните образувания. Определя се реда и условията за издаване 
на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките с цел 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=183
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поддържане проводимостта на речното легло като част от постоянната защита от вредното 
въздействие на водите, уредени са 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 Vsdimitrova@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 2 ноември 2016 г. 
Проектът на ПМС за приемане на Наредбата за ползването на повърхностните води може да видите 
тук. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=187 
 

 
 

Текст: Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) - ДВ, 53/13.07.2012 и e съобразен с Решение  № 411 от 19 май 2016 г. на 
Министерския съвет за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни 
области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на МС от 12 
август 2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
galieva@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  01.11.2016 г. 
Пълният текст на проекта на наредбата може да се види тук. 
Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види тук. 
Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види тук. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за разделно събиране и 
третиране на биоотпадъците 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=186 
 

 
 

Текст: Проектът на Наредба има за цел да отстрани забелязаните при прилагането на приетите през 
2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците 
проблеми. 

mailto:Vsdimitrova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/PMS_pov.vodi.doc
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=187
mailto:galieva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Naredba_SO.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Doklad_Minister_SO.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/PMS_SO.docx
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Настоящият проект на Наредбата за разделно събиране и третиране на биоотпадъците се разработва 
на основание чл. 43, ал.  5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012). В проекта са 
взети предвид изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по-специално чл. 22 от директивата, съгласно който 
държавите членки на ЕС трябва да предприемат мерки за насърчаване на разделното събиране и 
третиране на биоотпадъците, чрез компостиране и анаеробно разграждане, с което да се постигне 
изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО . 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
aivanov@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 1 ноември 2016 г. 
Пълният текст на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 
разделно събиране и третиране на биоотпадъците може да видите тук. 
Пълният текст на проекта на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците може да 
видите тук. 
Проект на Доклад на министъра на околната среда и водите до Министерски съвет може да видите 
тук. 
 
 

Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: РИОСВ обясни за инсталацията за биогаз в Труд 
 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/RIOSV-obyasni-za-instalaciyata-za-biogaz-v-Trud-
677508     
 

 
 

Текст: РИОСВ - Пловдив проверява своевременно всички сигнали, свързани с дейността на 
инсталацията за биогаз в с. Труд. При проверките в обекта производственият процес е непрекъснат и 
е със 100% натоварване на мощностите.  
Експертите на инспекцията не са установили наличие на миризми извън територията на обекта, но 
предвид създаденото обществено недоволство са дадени предписания за покриване на всички 
открити резервоари с цел недопускане емитирането им през денонощието.  
Извършен е емисионен контрол на вредностите, изпускани в атмосферата от комина към 
когенератора на инсталацията, при който са установени превишения на нормите за допустими 
емисии по показатели серен диоксид и азотни оксиди.   
За това превишение на дружеството е наложена текуща месечна санкция в размер на 598.75 лв. За 
установено нарушение по Закона за управление на отпадъците и Закона за водите са съставени два 
акта на дружеството.  
С цел ликвидиране възможността за разпространение на миризми, характерни за производствения 
процес в централата на оператора са дадени за покриване на всички открити резервоари и 
намаляване на количеството на силажа в бункерите за съхранение.  
През месец юли са извършени контролни, а през септември 2016 г. извънредни измервания на 
еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от инсталацията за биогаз. Резултатите 
показват спазване на определените норми.  
Всички предписания са проверени и са изпълнени в срок. От страна на оператора са предприети 
действия по дозиране на торовата маса директно във ферментаторите без възможност за емитиране 
на миризми.  

mailto:aivanov@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/PMS_bio.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Naredba_bio.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/DOKLAD_bio.docx
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/RIOSV-obyasni-za-instalaciyata-za-biogaz-v-Trud-677508
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/RIOSV-obyasni-za-instalaciyata-za-biogaz-v-Trud-677508
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Мобилна станция за измерване качеството на въздуха е била позиционирана на територията на с. 
Труд в периода от 3 до 7 октомври 2016 г., която не е установила замърсяване на атмосферния 
въздух. 
Всички измервани показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, сероводород, 
амоняк, озон, фини прахови частици са в съответствие с определените норми - средночасови и 
средноденонощни.  
От РИОСВ - Пловдив е извършено обследване на територията на с. Труд в часовия диапазон от 0:00 
до 1:30 часа на 8.10.2016 г. по реда, определен в Инструкция за определяне разпространението на 
неприятни миризми, утвърдена от министъра на околната среда и водите.  
В комисията са били включени експерти на РИОСВ - Пловдив, Регионална лаборатория - Пловдив към 
ИАОС, кметът на с. Труд, представители на Общински съвет Марица, на Инициативния комитет и на 
оператора. При обследването не е установено разпространение на миризми.  
По отношение на сигналите, свързани с преминаващи транспортни средства през с. Труд, РИОСВ 
изиска от община "Марица" да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на 
населеното място, като цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през 
селото, а по обходен маршрут. 
Обектът е въведен в редовна експлоатация през март 2015 г., като са спазени изискванията на Глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията. РИОСВ - 
Пловдив е извършила съгласуване на представеното уведомление с РЗИ - Пловдив като становището 
е, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо.  
За инвестиционните намерения е извършено необходимото обявяване в кметството на с. Труд и 
община Марица, като кметовете писмено са информирали РИОСВ - Пловдив за липса на постъпили 
възражения срещу реализацията на инсталацията.  
Инспекцията предвижда през 2017 година мобилната станция да бъде разположена по за две 
седмици през четирите сезона, което е одобрено от Изпълнителната агенция по околна среда. 
Обектът ще бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани 
в атмосферния въздух.  
РИОСВ - Пловдив ще продължи контрола на обекта, като ще се извършват изненадващи проверки по 
спазване на екологичното законодателство.  
Данните бяха изнесени на извънредна пресконференция, свикана от директора на РИОСВ - Пловдив. 
На нея присъстваха кметовете на община Марица и с. Труд Димитър Иванов и Красимир Минков. 
 
 

Източник: kamioni.bg 

Заглавие: Без коли на бензин и дизел от 2030 предлага Германия 
 

Линк: http://www.kamioni.bg/menu/10/post/18352/Bеz-koli-na-bеnzin-i-dizеl-ot-2030-prеdlaga-
Gеrmaniq 
 

 
 

Текст: Горната камара на германския парламент (Бундесрат) предлага от 2030 г. да не се пускат в 
експлоатация нови автомобили с бензинови и дизелови двигатели. 
В проектозакона се призовава Европейската комисия да преразгледа съществуващата практика на 
облагане с данъци и събиране на такси в автотранспорта, за да се стимулира преходът към по-
екологично чист транспорт. Според Бундесрата това трябва да стане по такъв начин, че не по-късно от 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

2030 година в целия Европейски съюз в експлоатация да се пускат само автомобили, които не 
изхвърлят в атмосферата вредни газове. 
Намаляването на отделяните вредни газове от традиционните автомобили е една от решаващите 
стъпки за изпълнение на Парижкото споразумението за климата. До 2050 г. Германия трябва да 
намали изхвърляния в атмосферата въглероден диоксид с 95%. 
Преходът към електромобили в Германия обаче става бавно. Списание „Шпигел“ отбелязва, че даже 
субсидиите за покупката на такива автомобили не дават резултат. Според експерти ситуацията е 
такава не само защото шофьорите предпочитат изпитаните с десетилетия традиционни автомобили, 
а и защото няма достатъчно развита инфраструктура за масово използване на електромобили. 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Китай очаква ръстът на търсенето на цветни метали в страната да се забави  
Търсенето на десет вида метали, сред които мед, алуминий и цинк, ще нараства средно с 4% на 
година в периода до 2020 г. 
 

Линк: http://www.investor.bg/aziia/336/a/kitai-ochakva-rystyt-na-tyrseneto-na-cvetni-metali-v-
stranata-da-se-zabavi-226642/ 
 

 
 

Текст: Китай планира нуждата си от цветни метали до края на десетилетието, приемайки, че въпреки 
че годишните темпове на нарастване на търсенето може би ще се забавят, най-големият световен 
потребител ще се нуждае от още по-големи количества, отколкото сега, предаде Bloomberg. 
Търсенето на десет вида метали, сред които мед, алуминий и цинк, ще нараства средно с 4,1% на 
година в периода 2016 - 2020 г., в сравнение с 10% за предишните 5 години, оповести китайското 
министерство на индустрията и информационните технологии в петилетен план на сайта си в сряда. 
Потреблението на мед се очаква да е в размер на 13,5 млн. тона през 2020 г., което е с 18% повече в 
сравнение с миналата година, по данни на министерството. 
Растежът на най-голямата азиатска икономика се стабилизира през третото тримесечие на равнище 
от 6,7%, сочат данни, оповестени в сряда. Икономиката навлиза в нова фаза, в която нарастването на 
търсенето на метали ще се понижи от високо до умерено-ниско темпо, оповести министерството. 
„Въпреки това търсенето ще продължава да расте, стимулирано от развитието на нови индустрии, 
като например лекотоварния транспорт, обновяването на селските електрически мрежи и нови 
електромобили“, добави институцията. 
Потреблението на преработен мед е предвидено да се покачва средно с 3,3% на година до 2020 г., в 
сравнение с 8,9% в периода 2011-2015 г. Търсенето на алуминий ще расте с 5,2% на година (в 
сравнение с 14% за миналия период), достигайки 40 млн. тона през 2020 г. Използването на цинк е 
предвидено да нараства с 1,7% на година (при 3,5% ръст за миналия период), достигайки 7,3 млн. 
тона до 2020 г. 
 
 

Източник: lovechmedia.bg 
 

Заглавие: На територията на РУ Троян е проведена полицейска операция по широкообхватния 
метод. Проверени са 38 МПС и 53 лица, съставени са 5 акта и са наложени 8 глоби с фиш 
 

Линк: 
http://lovechmedia.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B

http://www.investor.bg/novini/130/a/ikonomicheskiiat-ryst-v-kitai-ostava-stabilen-na-nivo-ot-67-226605/
http://www.investor.bg/novini/130/a/ikonomicheskiiat-ryst-v-kitai-ostava-stabilen-na-nivo-ot-67-226605/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

D%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B2%D1%80-
%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/ 
 

 
 

Текст: Служители на сектор «Противодействие на икономическата престъпност» при ОД МВР-Ловеч 
иззеха алкохол и цигари без акцизен бандерол. 
На 18 октомври полицейските служители са извършили проверка в хранителен магазин в с.Чавдарци. 
Открити и иззети са 400 броя къса цигари без български акцизен бандерол от различни вносни 
марки, а в дома на собственика на обекта на открити около 150 литра наливен етилов алкохол 
/ракия/ без документи за произход. По случая е образувано досъдебно производство. 
В РУ Троян е образувано бързо производство срещу 25 годишен мъж от града, който е установен да 
шофира без да притежава СУМПС и в едногодишен срок от наказването му за същото нарушение. 
 Полицията в Тетевен е установила 31 годишен мъж от града като извършител на кражба. 
Престъпното посегателство е извършено за времето от 25 септември до 15 октомври, когато от къща 
в гр.Тетевен са отнети 4 бр. медни котли, медна карвана, медна пръскачка, различни по вид 
месингови водопроводни части, скоростна кутия от л. а., около 100 кг. отпадъчни черни метали и 50 
лт. нафта. Задържаният е обяснил пред полицаите, че отнетите вещи е предал в пункт за изкупуване 
на черни и цветни метали. По случая е образувано досъдебно производство. 
Тетевенски полицаи задържаха 26-годишен мъж от града, след като на 18 октомври около 18.20 часа 
при направен му личен обиск на улица в гр.Тетевен, в дрехите му е открит плик с кафяво 
прахообразно вещество, с бруто тегло 25,18 грама. При тестване с полеви тест веществото е 
реагирало на хероин. По случая е образувано досъдебно производство. 


