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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова встъпи в длъжност 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53687 
 

 
 

Текст: Оперативна програма „Околна среда“ ще бъде приоритет на служебния министър на 
околната среда и водите Ирина Костова. Това заяви тя на церемонията, в която получи 
символичния ключ за МОСВ от досегашния министър Ивелина Василева. 
„Да пазите ведомството, гордея се с експертизата и професионализма на колегите“, каза Ивелина 
Василева. „Имах честта да бъда част от този прекрасен екип, вие продължавате добрата традиция“, 
добави тя и пожела успех на новия министър и екипа на МОСВ. 
Ще продължа дейностите, по които в момента се работи, с приоритет Оперативна програма 
„Околна среда“, каза Ирина Костова. „За мен е чест да бъда Ваш наследник – бяхте блестящ 
министър и се надявам на съдействието Ви да продължим напред. МОСВ е изключително силно 
министерство с добри експерти“, каза още министър Костова. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Наръчник с 37 инвазивни вида за ЕС ще бъде издаден на български език 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53704 
 

 
 

Текст: Наръчник за разпознаването на 37 инвазивни вида за Европейския съюз ще бъде издаден 
през пролетта на 2017 г. в изпълнение на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в 
Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-
TOOLS). Той се реализира по програма БГ03 “Биологично разнообразие и екосистеми“ на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. 
Книгата ще представи със снимки и текст видовете, които застрашават биоразнообразието в ЕС, 
включително в България. Книгата ще бъде предоставена на Регионалните инспекции по околна 
среда и води и на Агенция „Митници“, които трябва да контролират навлизането им у нас. Ако до 
пролетта списъкът се разшири с нови видове, те ще бъдат включени в изданието. То ще бъде 
достъпно и в интернет страницата на проекта. 
В Националния природонаучен музей при БАН има нова витрина, в която са подредени екземпляри 
на някои от най-разпространените у нас животински инвазивни видове. Сред тях са многоцветната 
азиатска калинка, чемшировият молец, липовата дървеница, нутрията, китайската блатна мида, 
ръждивият гол охлюв, кафявата и зелената инвазивни миризливки, малкият Александър, 
американският шипобузест рак, зебровата мида, слънчевата риба и др. Текст към тях дава 
информация на посетителите за произхода, разпространението, начина им на живот и щетите, 
които могат да предизвикат. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Важно е обществото да бъде информирано за рисковете от навлизане на инвазивните видове и 
изучаването им да бъде включено в средното образование, смятат експертите по проекта ESENIAS-
TOOLS. Практиката показва, че децата с интерес изучават чуждите видове, които са заплаха за 
местните. 
В Европа се изразходват 12 млрд. евро годишно за борба с инвазивните видове. Средствата са за 
предотвратяване на навлизането им, за тяхното унищожаване и контрол на популацията, за 
възстановяване на загубеното биоразнообразие и нанесените щети на земеделието и икономиката. 
 
 
 

Източник: riosvbl.org 
 

Заглавие: Промени в Закона за управление на отпадъците 
 

Линк: https://riosvbl.org/index.php/2013-10-15-18-28-02/13220-b-1886 
 

 
 

Текст: На 03.01.2017 г. влязоха в сила промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
По отношение на разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци 
от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки: 
Изисква се притежаване на разрешение за извършване на дейности по разглобяване на 
употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, 
детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба; (чл. 35, ал. 2, т. 3) 
Допуска се извършването на дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци 
от опаковки само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са 
допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с 
национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско 
предназначение; (чл. 38) 
Дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки се привеждат 
в съответствие с новите изискванията в срок до 03.01.2019 г. За това е необходимо лицата, 
извършващи тези дейности да подадат заявление за тяхното изменение и/или допълнение до 
компетентния орган, към което прилагат оригинал или заверено от компетентен орган копие- 
извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че 
площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и заверено копие на документ за 
собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост. Това не се отнася 
за случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на посочените по-горе изисквания; 
(§66, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО) 
Когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и не е 
подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си 
в срок до 03.01.2019 г. от влизането в сила на този закон. В този случай лицето е длъжно да 
преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките в срок 
до 03.04.2019 г. В този случай когато разрешението или регистрационният документ включват и 
площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, 
компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като 

https://riosvbl.org/index.php/2013-10-15-18-28-02/13220-b-1886
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заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на 
изискванията на чл. 38, ал. 1; (§66, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУО) 
Разплащанията по сделки с ОЧЦМ към физически лица могат да се извършват по касов път 
(плащане в брой), когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с 
ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. Всички останали разплащания 
по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път. (чл.38, ал.4 и ал.5) 
Към заявлението за издаване/изменение на разрешение или регистрационен документ вече не се 
прилага удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения. Документът се набавя по 
служебен път от компетентния орган. При забавяне получаването на удостоверението след срока за 
издаване на акта, същият се издава в тридневен срок от получаването му; (чл. 69, ал. 9 и чл. 71, ал. 
2; чл. 78, ал. 7 и 11) 
Към заявлението за разрешение или регистрационен документ за площадки за извършване на 
дейности с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, 
НУБА и ИУМПС се прилага оригинал или заверено от компетентен орган копие- извадка от влязъл в 
сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря 
на изискванията на чл. 38, ал. 1, а за всички останали площадки - оригинал или заверено от 
компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план; (чл. 69, ал. 1, т. 9 и 
чл. 78, ал. 4, т. 5) 
Към заявлението за разрешение или регистрационен документ се прилага заверено копие на 
документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост (чл. 
69, ал. 1, т. 10 и чл. 78, ал. 4, т. 3) 
Размерът на банковата гаранции за разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ се намалява на 
15 000 лв., а за всяка следваща площадка, на която се предвижда дейността - размера не се 
променя; (чл. 69, ал. 2) 
Банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ се 
подновява в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка в срок 
до 03.01.2018 г.; (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО) 
Въвеждат се банкови гаранции разрешение за извършване на дейности с ИУМПС и ИУЕЕО в размер 
на 15 000 лв.; (чл. 69, ал. 2) 
Банкова гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ИУМПС и ИУЕЕО в 
размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка следваща площадка се представя в срок 
до 03.04.2017 г. При неизпълнение на тази разпоредба разрешението на лицето, извършващо 
дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се 
заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС; (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО) 
Банковата гаранция за разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ, ИУМПС 
и/или ИУЕЕО е в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се 
предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци; 
(чл. 69, ал. 2) 
Банковата гаранция се усвоява при отнемане на разрешението само в случаи на застрашаване на 
човешкото здраве и/или увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, 
когато се извършват дейности с отпадъци на площадка, която не отговаря на изискванията на чл. 38 
за дейностите с ОЧЦМ, ИУЕЕО и/или ИУМПС, когато притежателят на разрешението изхвърля 
опасни отпадъци на неразрешени за това места, когато се извършва предаване на отпадъци на 
лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ 
по чл. 35 или изброените документи не съдържат съответния код на предадения отпадък или 
когато се извършват дейности с отпадъци извън посочените в разрешението; (чл. 69, ал. 4) 
Разрешение за дейности с отпадъци се отнема при извършване дейности с ОЧЦМ без документи за 
произход и/или без писмен договор за предаването им, или тези документи съдържат неверни 
сведения вече при повторно нарушение, а не при първо; (чл. 75, ал. 2, т.4); 
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Разрешение за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО се отнема при непредставяне на продължена 
или подновена банкова гаранция минимум един месец преди изтичане срока на действието й; (чл. 
75, ал. 1, т. 8); 
Правата по издадените регистрационни документи или по откритата процедура по издаването им 
не може да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство правата по 
регистрационния документ преминават върху правоприемника след писмено уведомяване на 
компетентния орган, който отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение 
на регистрационния документ в срок 14 дни от датата на уведомяване за промяната, (чл. 79, ал. 4) 
Закон за управление на отпадъците: Тук 
 
 

Източник: pzdnes.com 
 

Заглавие: 25 фирми и НПО-та задаваха въпроси на РИОСВ 
 

Линк: http://pzdnes.com/2017/01/23/25-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: Двадесет и пет заявления за достъп до обществена информация обслужиха експертите на 
РИОСВ-Пазарджик през 2016г. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната 
среда се възползваха двадесет и три институции и фирми, един гражданин и една 
неправителствена организация. 
Всички заявители получиха исканата информация или указания, къде може да бъде намерена. 
Няма издадени решения за отказ. Дванадесет от заявленията са свързани с процеси на вземане на 
решения, пет – с упражняване на законови права и интереси, други пет – с отчетност на 
институцията и три – с резултати от контролната дейност на инспекцията /копия на документи за 
проведени процедури, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони, както 
и на протоколи от замервания и водни проби/. Гражданите най-често се интересуват дали имотите 
им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство 
ограничения или забрани при трайното им ползване, а институциите и фирмите разчитат на 
служебна информация от РИОСВ – налична или нарочно обработена от експертите, при изготвянето 
на общински планове, програми и стратегии и при реализирането на инвестиционни намерения. 
Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда 
всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната 
среда и факторите, които могат да им окажат въздействие. 
 
 

Източник: marica.bg 
 

Заглавие: Виена ще се топли с биогаз от битовите отпадъци 
Инсталация за 250 млн. евро ще се монтира в пречиствателната станция на австрийската 
столица  
 

https://riosvbl.org/images/stories/Normi/otpadaci/ZUO_30.12.2016_new.pdf
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Линк: http://www.marica.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D1%81-
%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news692521.html 
 

 
 

Текст: Централната пречиствателна станция във Виена  за отпадъчни води "Симеринг" ще се 
превърне в голяма инсталация за биогаз. Тя ще произвежда електричество, което ще я направи 
енергийно независима. 
Общинският съвет на австрийската столица е дал зелена светлина на съвместен проект между 
Техническия университет на Виена и пречиствателната инсталация "Симеринг" на стойност 248 
милиона евро, който ще превърне станцията в огромна електроцентрала за производство на 
биогаз. 
По този начин ще се постигне двоен ефект, няма да се плаща за електрическа енергия, утайките 
няма да се отделят и обработват, а след 2020 г. еквивалентните въглеродни емисии ще намалеят с 
около 40 000 тона годишно.  
Биопроектът е награден с европейски Оскар за екология. Състои се от шест биореактора, всеки с 
диаметър 30 метра. Утайките от канализационните води ще постъпват в херметически затворени 
контейнери, а специален механизъм ще ги преработва в газове. Отпадъчната вода ще се влива в 
Дунава. В това няма нищо притеснително. 
Предварителните тестове са установили, че тя е по-чиста не само от водата в реката, но и от тази в 
чешмите. Строежът на биореакторите ще започне тази година. Съоръжението трябва да е готово до 
2020 г. 
6400 литра отпадъчни води, пълни с фекалии, хранителни остатъци, автомобилни гуми и др., се 
вливат всяка секунда в пречиствателната станция на австрийската столица. 
Към това се добавя отделянето на твърдите предмети и утайките, които се състоят от множеството 
малки филтрирани частици. На ден там влизат около 15 тона отпадъци. 
Съоръжението е построено през 1980 г. в най-ниската топографска точка на града. Заедно с тези в 
Лондон и Париж  е сред трите най-големи в Европа, а заетите в него са 170 души. 
Пречиствателната станция е в денонощен режим и харчи много електроенергия - един процент от 
целия ток на Виена. Досега експлоатацията струва на града 80-84 милиона евро годишно. 
 
 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Пламна вагон със скрап на гара Стара Загора 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/10535-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 
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Текст: Вагон, пълен със стари електродомакински уреди плавна по обяд на един от жп коловозите 
в района на гара Стара Загора. Сигналът за бушуващия пожар на отклонението за някогашното 
„Вторични суровини“ е бил подаден на телефон 112 към 11,11 часа. На местопроизшествието е 
отишъл един специализиран автомобил с дежурни огнеборци, които успели да локализират 
огнището, уточни директорът на РС ПБЗН-Стара Загора, комисар Стоян Колев.Тепърва ще се 
изясняват причините, не било изключено в някой от контейнерите да е било хвърлено току що 
нарязано с оксижен парче метал, откъдето да е започнало тлеенето.Няма пострадали хора, вагонът 
е изтеглен на глух коловоз. 
Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара 
под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, 
призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на 
компютърът ви,  
която ще бъде запазена следващите 7 дни.  
 
 

Източник: ureport.bg 
 

Заглавие: Търново си дава тролейбусната мрежа за скрап 
 

Линк: https://ureport.bg/141786/2017/01/27/bg-report/tarnovo-si-dava-troleybusnata-mrezha-za-
skrap 
 

 
 

Текст: Тролейбусната мрежа във Велико Търново отива за вторични суровини, предаде БНР.  
На търг с явно наддаване и стартова цена малко над 282 000 лева отиват 34 т мед и 30 т желязо. 
Оценката е направена от общинската фирма „Инвестстрой-92“ през септември 2016 г. 
Общинските съветници във Велико Търново обаче подкрепиха контактната тролейбусна мрежа да 
бъде продадена на тази цена без да им бъде предоставена информация какви са количествата.  
Справки за актуалната пазарна цена на медта показват, че само началната цена за нея общината 
сама си нанася щета от няколко десетки хиляди лева, отбеляза националното радио. 
42 км меден проводник от контактната мрежа вече е нарязан на еднометрови парчета, стои на 
склад и чака да се появи купувач, който със сигурност ще спечели.  
Тролейбусната мрежа във Велико Търново, въведена в експлоатация през 1989 г., спря да 
функционира в края на 2008 г. 
 

http://bnr.bg/post/100789307

