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Източник: МОСВ 
 

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

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58564 

 
 

Текст: Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския 
съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите 
и бизнеса. 
С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда 
изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони,  Наредбата за работа с генномодифицирани организми в контролирани условия,  Наредбата за 
реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове, Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за 
емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на 
инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии и 
Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите. 
С проекта на Постановление още се отстраняват несъответствия на подзаконовата нормативна 
уредба по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с приетите изменения и 
допълнения на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 12 от 3.02.2017 г.), с който се 
транспонира 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. Отстраняват се: 
несъответствия на текстове за информиране на обществеността за инвестиционни предложения; 
отсъствие на разпоредби в подзаконовата нормативна уредба, уреждащи възможността за 
задължително провеждане на ОВОС без процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС; 
несъответствие на изискуемата от възложителя информация във връзка с произнасяне на 
компетентния орган по околна среда по критериите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 
некоректни препратки, породени от транспонирането на Директива 2014/52/ЕС. 
Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови 
газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и 
авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии е приета на 
основание чл. 5, т.1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, 
бр.22/11.03.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина за 
издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за 
осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в 
Европейската схема на търговия с емисии. 
С проекта на Постановление са направени предложения за промени в текстове и изменение на сега 
действащите такива, свързани с намаляване на изискванията на операторите на инсталациите и 
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авиационните оператори за представяне на документи, които могат да бъдат получени по служебен 
път. 
Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове е приета на основание чл. 5, т. 3 от ЗОИК (обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г., 
изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина на администриране на 
националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове. 
С проекта на Постановление са направени предложения за нови текстове и изменение на сега 
действащите такива, свързани с намаляване на допълнителните изисквания към документите, които 
се представят при откриване на партиди и актуализиране на информацията по партидите на 
оператори на инсталации и на авиационни оператори. 
Целта на промените е намаляване на административната тежест на операторите на инсталации и 
авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии. 
С измененията в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната 
среда и водите се предвижда намаляване на отделни такси, както и премахване на такси за 
организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната 
среда. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на: p2petkov@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017 г. 
Проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК; 
Частичната предварителна оценка на въздействието  може да се види ТУК; 
Мотивите за приемането на ПМС могат да се видят ТУК; 
Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК. 

 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник 

на Министерството на околната среда и водите и за изменение на Устройствения правилник на 

Изпълнителната агенция по околна среда 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58579     

 
 

Текст: С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага приемането на нов 
Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и изменение и допълнение в 
Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, като се отменя действащият 
Устройствен правилник на МОСВ поради многократното му изменение. 
Промяната се извършва след извършен анализ на организацията и дейността на Министерството на 
околната среда и водите и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра на околната 
среда и водите. 
С предложените промени се постига оптимизация на дейността, извършва се вътрешно 
преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират функциите им. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на: smiteva@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017 г. 
Проект на ПМС може да видите ТУК; 
Проект на Устройствен правилник може да видите ТУК; 
Доклад с мотиви за приемането на ПМС могат да се видят ТУК; 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18399
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18397
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18396
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18395
mailto:smiteva@moew.government.bg
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18402
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18404
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18400
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Частична предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК; 
Становище от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

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

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58553 

 
 

Текст: Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за 
приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. 
Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в 
обхвата на законодателството по опазване на околната среда, в резултат на което са 
идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест чрез: 
– намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат 
изискани по служебен път, 
– опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации, 
– намаляване на срокове по процедури, 
– оптимизиране на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на 
процедурите, 
– премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на 
опазването на околната среда. 
В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени предложения за промени и в 
Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и 
други нормативни актове. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на: p2petkov@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017г. 
Проектът на ЗИД на ЗООС може да се види ТУК; 
Мотивите за приемането на ЗИД на ЗООС могат да се видят ТУК; 
Частичната предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК; 
Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България се присъедини към декларацията „Зелен растеж“ на ОИСР 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58618     

 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18401
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18403
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18393
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18394
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18391
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18392
http://www5.moew.government.bg/?p=58618
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Текст: В писмо до министър Нено Димов генералният секретар на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) Ангел Гурия потвърди присъединяването на България към 
декларацията за зелен растеж. България заяви интерес към присъединяването към екологичния 
инструмент на организацията на развитите държави през юни 2016 г. 
„Отбелязваме амбициозните планове и реформи, предприети от България за постигане на 
конкурентна и продуктивна икономика, насърчаваща зелен растеж и устойчиво развитие“ се казва в 
писмото на генералния секретар Гурия. 
Декларацията за зелен растеж е приета на министерска среща на ОИСР на 29 юни 2009 г. В нея 
държавите се ангажират да подпомагат зелените инвестиции, устойчивото използване на 
природните ресурси, нисковъглеродна инфраструктура, съхраняване на биоразнообразието и други 
мерки за зелен растеж. 
Декларацията за зелен растеж можете да намерите на сайта на ОИСР на 
https://www.oecd.org/env/44077822.pdf 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Проектът „Гората на Доналд Тръмп“ набира скорост 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73341 

 
 

Текст: Кампания за засаждане на дървета, която цели да „компенсира“ влиянието на политиката на 
президента на САЩ Доналд Тръмп върху климата, вече достигна 120 000 засаждания. 
Организаторите твърдят, че трябва да залесят район с размерите на щата Кентъки, за да компенсират 
„ефекта Тръмп“. 
Проектът бе стартиран от активисти, разтревожени от това, което те наричат „невежеството“ на 
президента по въпросите на климата. „Гората на Доналд Тръмп“ позволява на хората да засадят 
дървета сами или пък да дарят средства за залесяването в редица по-бедни страни. 
Основан в Нова Зеландия, проектът започна през март тази година. Досега той е спечелил дарения от 
около 450 души от цял свят. През първия месец бяха „обещани“ 15 000 дървета – но сега вече броят 
на дърветата, които могат да се засадят с даренията, надминава 120 000. Някои от участниците са 
дарили пари за засаждане на дървета в проекти за възстановяване на горите в Мадагаскар, Хаити, 
Етиопия и Непал. Други просто са купили и засадили сами дърво – и са изпратили копие от касовата 
бележка. 
Организаторите, които са отколешни активисти за борба с изменението на климата, казват, че усещат 
„глобално чувство на неудовлетвореност“ от политиките на президента на САЩ по отношение на 
глобалното затопляне. Наскоро Тръмп нареди тотално преразглеждане на климатичните политики на 
предшественика си Барак Обама и заяви, че САЩ ще напусне Парижкото споразумение за климата. 
„Срещнахме хора на „фронтовата линия“ на изменението на климата в Бангладеш, Монголия и в 
други страни. За нас е крайно тревожно, че невежеството на г-н Тръмп е толкова дълбоко“, казва 
Адриан Тейлър, съосновател на проекта „Гората на Доналд Тръмп“. „Затова започнахме да правим 
нещо по въпроса. Съвсем малък процент от населението на света гласува за него, но сега ние всички 
трябва да се справяме с последствията от неговото незнание по отношение на климата“. 
Организаторите са изчислили, че ще трябва да компенсират 650 мегатона CO2 еквивалент до 2025 г., 
за да може да се твърди, че компенсират политиките на президента. Това означава повече от 100 

https://www.oecd.org/env/44077822.pdf
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милиарда нови дървета. Въпреки огромния мащаб на необходимото залесяване, участниците в 
кампанията смятат, че то е постижимо. 
„Искаме да засадим гора, която ще компенсира всички емисии, които правителството на Тръмп 
изпраща в атмосферата. Звучи малко смешно, но е напълно осъществимо“, каза д-р Даниел Прайс, 
друг съосновател на кампанията. 
Макар инициативата да има голяма подкрепа, организаторите казват, че са получили и немалко 
„писма на омраза“ от хора, които подкрепят политиката на президента. Налице е и известно 
брожение, че подобна кампания „е просто галене на егото на президента“. 
 
 


