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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА 

ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 Линк: https://www.moew.government.bg/bg/konsultacionen-dokument-otnosno-

izvurshvaneto-na-cyalostna-predvaritelna-ocenka-na-vuzdejstvieto-na-predlojeniya-

za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakon-za-opazvane-na-okolnata-sreda/ 

 

 
 

Текст:   Откриват се консултации по повод извършването на цялостна 

предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и 

допълнение на Закон за опазване на околната среда. 

 

С планираните промени се цели подобряване на уредбата с цел 

усъвършенстване на законовия текст, оптимизация на засегнатите процедури и 



облекчаване на административното обслужване, постигане на по-високи нива 

на хармонизация с европейското законодателство с цел повишаване 

публичността и отчетността на процесите и засилване ефективността на 

контролната дейност в административните структури. 

  

Консултацията е насочена към: 

 

- към институциите, които реализират и участват в реализацията на 

регулаторната политика и осъществяват административно обслужване и контрол 

в рамките на обхвата на ЗООС; 

 

- към физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и 

подлежат на определени регистрационни/разрешителни режими по ЗООС и 

техните организации; 

 

- към физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и 

подлежат на определени регистрационни/разрешителни режими по Закона за 

управление на отпадъците и Закона за водите; 

 

- природозащитните организации. 

 

Цел на консултацията: Консултацията се провежда на основание чл. 24, ал. 1 от 

Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, за да се запознаят заинтересованите страни с проблемите и 

предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност 

да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните 

въздействия в областта на защитата на околната среда, както и да съгласуват 

предложените изменения и допълнения с тях. 

 

Съпътстващи цели на консултацията са: 

 

· събиране  на допълнителна информация, данни и знания в сферата на 

регулиране на Закона за околната среда; 

 

·  идентифициране на допълнителни възможности за постигане на заложените 

цели, алтернативи на предложенията; 

 

·  оценка на въздействието на предлаганите промени; 

 

·  тестване на приемливостта на формулираните идеи и варианти за решения; 

 

· ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на 

целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им. 

 

Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. 

Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване 

на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по 

закона, включително МСП. 

 

  

 



Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива 

за 30 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и 

да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата на 

административно обслужване, административно регулиране и контрол в 

контекста на целите на правителствената политика в областта на опазването на 

околната среда в България. 

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани 

на: 

 

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5134 

 

E-mail p.kyosev@eurolex.bg 

 

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1 

 

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се 

адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на 

Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70 

 

Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg (изисква 

квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ). 

 

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация: 

 

Петър Кьосев, тел 0886 81 53 76. 

 

Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички 

предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, 

която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации. 

 

Дата на откриване: 8.5.2020 г. 

Целева група: Всички заинтересовани 

Сфера на действие: Околна среда 

Дата на приключване: 7.6.2020 г. 

 

Източник: Столица.bg 

 

Заглавие: Откриха кой си изхвърля незаконно отпадъците в "Левски Г", чака го 

глоба до 5 хиляди 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-poduiane/otkriha-koi-si-izhvarlya-nezakonno-

otpadatsite-v-levski-g-chaka-go-globa-do-5-hilyadi 
 

 
 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5134
https://stolica.bg/raion-poduiane/otkriha-koi-si-izhvarlya-nezakonno-otpadatsite-v-levski-g-chaka-go-globa-do-5-hilyadi
https://stolica.bg/raion-poduiane/otkriha-koi-si-izhvarlya-nezakonno-otpadatsite-v-levski-g-chaka-go-globa-do-5-hilyadi


Текст: Екипи на Столичен инспекторат са разбрали кое е лицето, което изхвърля 

нерегламентирано отпадъци по черен път от лека кола в ж.к. „Левски Г“, район 

„Подуяне“. Същият сигнал беше споделен от доста хора и в социалните мрежи 

с възмущение за извършителя. На нарушителя е изпратена покана за съставяне 

на акт за установяване на административно нарушение. Глобата за "геройството" 

е в размер от 100 лв. до 5 000лв. 

 

От Инспектората за пореден път напомнят на гражданите, че строителни 

отпадъци от малки ремонти в домакинствата могат да се изхвърлят в чували до 

контейнерите за битови отпадъци по обявения график за съответния район. 

Графиците са публично достъпни на интернет страницата ни в банер „Графици“ 

– „Графици за едрогабаритен отпадък“. 

 

При наличие на по-големи количества строителни отпадъци следва да се спазва 

разпоредбата на чл. 59 от Наредбата за управление на отпадъците и 

поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. С две 

думи- да се наема контейнер от фирма, притежаваща разрешение за 

дейности с отпадъци. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В Каварна ще има кампания за събиране на опасни отпадъци при 

спазване на противоепидемичните мерки 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2208074 

 

 
 

Текст:   В Каварна ще има кампания за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата, при която ще се спазват всички противоепидемични мерки, 

предприети срещу коронавирусната инфекция, съобщават от кметската 

управа. 

 

Мобилният пункт за предаване на непотребни домакински препарати и 

химикали ще бъде отворен срещу бившата административна сграда на 

общината на улица "Добротица" за времето между 10-16 часа на 18 май. В 

акцията ще се събират и живак, живачни термометри и други подобни уреди, 

лакове, бои, разтворители и разредители, терпентин, лепила, мастила, посочват 

от общината. Домакините могат да прегледат домовете си и за стари 

почистващи препарати, дезинфектанти, белина, лекарства с изтекъл срок, 

празни опаковки, обозначени със символите за опасност. В пункта ще се 

приемат също препарати за растителна защита и за борба с вредители, 

киселини, основи и други химикали. 

 

От общината напомнят, че изхвърлянето на опасните отпадъци в общия поток на 

сметта създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и 

нарушава нормалната експлоатация на депата. 

 



Източник: БНР 

 

Заглавие: Безплатни контейнери за разделно събиране на едрогабаритни 

отпадъци в Ловеч 

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101273311/bezplatni-konteineri-za-razdelno-sabirane-

na-edrogabaritni-otpadaci-v-lovech 
 

 
 

Текст: Община Ловеч осигурява безплатно контейнери за разделно събиране на 

строителни и едрогабаритни отпадъци на територията на града, образувани от 

вътрешни текущи ремонти на домовете. 

 

Контейнерите ще бъдат разположени на десет места в града - по два в ж.к. 

"Червен бряг", ж.к. "Младост" и ж.к. "Здравец", по един на ул. "3-ти март", кв. 

"Продимчец", кв. "Гозница" и ул. "Осъмска". 

 

Възможни са промени в разположението на съдовете по целесъобразност или 

според постъпили заявки от граждани. 

 

Извозването на отпадъците ще се извършва всеки вторник. 

 

От общината могат да предоставят и  контейнер, еднократно за период до 7 дни 

на посочен адрес при заявено генериране на по-голямо количество строителни 

или едрогабаритни отпадъци, след предварително попълване на заявление. 
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