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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Закриването на пет наказателни процедури в сектор околна среда 

зависи от приоритетното приемане на три законопроекта от 47-ото Народно 

събрание 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zakrivaneto-na-pet-nakazatelni-

proceduri-v-sektor-okolna-sreda-zavisi-ot-prioritetnoto-priemane-na-tri-

zakonoproekta-ot-47-oto-narodno-subranie/ 

 

 
 

Текст: В рамките на мандата на служебното правителство от МОСВ са 

разработени и приети от Министерския съвет в началото на ноември три 

законопроекта, от чието приоритетно разглеждане от 47-ото Народно събрание 

зависи закриването от ЕК на пет процедури за нарушения в сектор околна среда. 

  

С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 

околната среда ще бъдат преодолени несъответствията в транспонирането на 

разпоредби от три директиви – за ОВОС, за емисиите от промишлеността и 

Севезо. Очаква се свикването на 47-ото Народно събрание, за да бъде 

законопроектът внесен за разглеждане от народните представители. От 



приоритетното му приемане зависи успешното затваряне на съответните три 

стартирали наказателни процедури, които в момента са на етап мотивирано 

становище – това е последният етап на досъдебната фаза преди сезирането на 

Съда на ЕС. 

 

В началото на ноември Министерският съвет прие и два законопроекта за 

изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми и 

на  Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление 

на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. С решението си 

Министерският съвет възлага на министър-председателя да предложи на 47-ото 

Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, 

обсъди и приеме двата законопроекта, с което ще бъдат преодолени  

идентифицираните от ЕК слабости по две стартирали наказателни процедури – 

произнасяне по планове и проекти в зони от „Натура 2000“, която е на етап 

мотивирано становище, и обявяване на защитени зони и определяне на 

специфични мерки за опазване, която е в съдебна фаза. 

 

Според Европейската комисия е налице системен и структурен проблем както 

на регионално, така и на национално ниво, тъй като българските органи не 

извършват преценка за т.нар. кумулативен ефект. С цел проблемът да бъде 

преодолян, служебното правителство предприе разработване на промени в 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 

на опазване на защитените зони, които преминаха обществено обсъждане през 

есента на тази година. Приемането на необходимите изменения в Наредбата е 

включено в дневния ред на заседанието на служебното правителство на 1 

декември т.г. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Деца твориха коледна украса от отпадъци 

 

Инициативата е на РИОСВ-Хасково, изпратени са над 380 снимки 

 

Линк: https://www.dnes.bg/stranata/2021/11/29/deca-tvoriha-koledna-ukrasa-ot-

otpadyci.512257 

 

 

Текст: Деца от областите Хасково и Кърджали, както и от цялата страната и света, 

изпратиха над 380 снимки в инициативата "Коледна украса от отпадъчни 

материали", организирана от Регионалната инспекция по околната среда и 

водите /РИОСВ/ - Хасково. 

 

Поводът е Европейската седмица за намаляване на отпадъците. 

 

Всички творби са публикувани на Facebook страницата на инспекцията под 

формата на виртуална изложба, където желаещите са имали възможност да 

гласуват за най-харесваните от тях коледни играчки. Образователната 

https://www.dnes.bg/stranata/2021/11/29/deca-tvoriha-koledna-ukrasa-ot-otpadyci.512257
https://www.dnes.bg/stranata/2021/11/29/deca-tvoriha-koledna-ukrasa-ot-otpadyci.512257


екоинициативата се организира за втора година и цели да покаже на 

подрастващите принципа на рециклирането. 

 

Въпреки че няма състезателен характер, тази година са предвидени две награди 

- на публиката чрез гласуване, и на РИОСВ- Хасково, уточниха от инспекцията. 

 

Коледната украса, получила най-много гласове до крайния срок за гласуване - 

449 и наградата на публиката, е изработена от Клуб "Екология" към СУ "Христо 

Ботев" - Ивайловград. Наградата на РИОСВ - Хасково пък е за екоелхата на 

школата "Забавна екоработилница" към "Детски и младежки център" - 

Димитровград. 
 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Предай хартия, спаси дърво 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101564818/predai-hartia-spasi-darvo 
 

 

Текст: Събирате ли разделно хартията от останалите отпадъци? А знаете ли, че 

един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета? 

 

Над 100 офиси на фирми, учреждения, учебни заведения и домакинства във 

Варна предават безвъзмездно за рециклиране хартията си за кампанията „Лист 

по лист“. От 2000 г. насам, благодарение на участниците в кампанията са 

спасени от изсичане общо 16 000 дървета. 

 

15 668 килограма отпадъчна хартия са събрани само за първото шестмесечие 

на тази година, разказа в интервю за Радио Варна Илиян Илиев – председател на 

Обществения център за околна среда и устойчиво развитие във Варна и 

координатр на кампанията „Лист по лист”.  
 

Всеки, който желае може да се включи в мащабната инициатива, събирайки 

хартия за рециклиране. Всеки вторник или сряда доброволци на Обществения 

център за околна среда и устойчиво развитие вземат предварително заявената 

хартия от посочения адрес. Заявки за участие се приемат на телефон 052 306 423 

или на ecovarna.info@gmail.com с име, адрес и телефон за контакт. 

 

Не се приемат за рециклиране гланцирани листи, употребени кутии от пица и 

натурални сокове. 

 

Приходите от предадената за рециклиране хартия се набират във фонд „Лист“ и 

се изразходват за издръжка на кампанията и екологично образование на 

подрастващите, както и за подпомагане на граждански и образователни 

кампании за опазване на околната среда, разказа още Илиев. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Приключи рекултивацията на общинското сметище в община Трекляно 



 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101564826 
 

 
 

Текст: Приключи рекултивацията на общинското сметище в община Трекляно. 

Проектът беше насочен към изпълнението на мерки по закриване и рекултивация 

на общинското депо за неопасни твърди битови отпадъци в общината.   

 

Депото е затворено от РИОСВ – Перник през 2017 година. Площадката на депото 

е разположена върху имот с площ от 9,5 дка, а площта на депото, която вече е 

рекултивирана е 2 500 кв. м. Община Трекляно предвижда на рекултивираното 

депо през следващите три години да бъдат създадени нови зелени площи. 

„Радвам се, че стигнахме и до този момент. Доволен съм, че успяхме да спазим 

сроковете и да свършим работата“, каза кметът на общината Радко Петрунов. 

 

Проектът започна през юни миналата година. Общата му стойност е над  209 000 

лв. 

 

Община Трекляно генерира годишно между 75 и 80 тона отпадъци. Заради 

закритото сметище, сега те се извозват на сметището в Самоков. За 

сметосъбиране и сметоизвозване общината харчи около 30 хиляди лева 

годишно. „Проблем остава решението на въпроса с депонирането на 

отпадъците от началото на следващата година, защото дотогава трябва да 

приключим с извозването на боклука в Самоков“, коментираха още от 

администрацията. 

 


