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пенсиониране на един от служителите в отдела, друг служител по майчинство, завърнал 

се на работа от 01.12.2015г. и провеждане на конкурс за нов служител).  

 

 

4. Проект за актуализиране на Заповед № РД-988/09.12.2006 г. на министъра на 

околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци за 

изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на 

отпадъци и изисквания за проверка на място, включително методи за бързо 

изпитване на отпадъци. 

 

 

 

 

Срок: 15.12.2015 г. 

Отг.: Отдел ЛКПчХО, ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена. 

Със Заповед № РД-250/21.04.2015 г.  на министъра на околната среда и водите относно 

методи за вземане на проби от отпадъци, методи за изпитване по компонентен състав, 

ред за изготвяне на план за вземане на проби, структура и съдържание на план за вземане 

на проби и ред за съгласуване на план за вземане на проби бе направена актуализация на 

Заповед № РД-988/09.12.2006 г. 

 

5. Изготвяне на концепция за прилагане и изпълнение на Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие след финализиране на проект DIR-

5113024-1-48 „Теренни проучвания  на разпространение на видове/оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна-фаза І" към 

ОПОС-приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие“. 

 Срок: начало - 31.10.2015 г. 

край – 31.03.2016 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

   

Изпълнението на задачата продължава. 

Проектът е приключил, резултатите и предложенията се анализират, обсъжда се 

съдържанието на концепцията и обвързаните с това промени в нормативни и други 

документи. Концепцията ще бъде изготвена в срока – 31.03.2016 г. 

 

 

 

II. Участие в разработването на следните проекти на нови и актуализиране на 

действащи законови и подзаконови нормативни актове, осигуряващи дейността на 

МОСВ 

  

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн.,ДВ, бр. 64 от 

5.08.2008 г.) 

 Срок: Определя се от МОСВ  

Отг.: Дирекция ОЧВ, МОСВ, 

участва отдел МВх, Дирекция МООС 

 

Задачата не е изпълнена 

Не е взето участие поради липса на покана от Дирекция ОЧВ, МОСВ 
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2. Проект за изменение и допълнение на Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и 

начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г.) 

 

 Срок: 30.06.2015г.  

Отг.: Дирекция ОЧВ, МОСВ, 

участва отдел МВх, Дирекция МООС 

 

Задачата  е изпълнена. 

Експерти на ИАОС участваха в междуведомствена работна група (МРГ) съгласно Заповед 

на министъра на околната среда и водите с № РД-179/18.03.2015г. Проведени са 2 

заседания. От страна на ИАОС са изготвени 2 становища до МОСВ относно проект за 

изменение и допълнение на Наредба №6. Представено е становище и по повод внесения 

проект в заседание на Колегиума на МОСВ. 

 

3. Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на 

Наредба за стандарти за качество върху околната среда на приоритетни вещества и 

някои други замърсители. 

                                                                 Срок: 15.05.2015г.  

                                                                Отг.: Дирекция УВ, МОСВ, 

                                                                участват отдел МВд, Дирекция МООС  

                                                               и РЛ-Ст. Загора, ГД ЛАД    

Задачата е изпълнена. 

Проектът на ПМС №256/1.11.2010 г., за изменение и допълнение на Наредба за стандарти 

за качество върху околната среда на приоритетни вещества и някои други замърсители е 

приет  и обнародван в ДВ, бр. 97/11.12.2015 г. 

 

 

 

ІІІ. Планиране, изпълнение и развитие на системите за наблюдение и програмите за 

мониторинг 

 
А. Мониторинг на околната среда 

1. Изготвяне на програми за мониторинг  

 

1.1. Изготвяне и представяне за утвърждаване от министъра на околната среда и 

водите на годишна програма за контрол върху работа с генетично 

модифицирани организми в контролирани условия и освобождаване в околна 

среда. 

 

 

 

Срок: 31.01.2015 г. 

Отг.: Отдел ЛБМ,  ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена.  

Съгласно Заповед № РД 813/07.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите са 

изготвени и утвърдени Годишна програма и План-график за контрол върху работа с 

генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаване в околна 

среда за 2015 г. 

 

1.2. Изготвяне и утвърждаване със заповед на изпълнителния директор на ИАОС на 

годишна програма за мониторинг на горските екосистеми – ниво ІІ 

 Срок: 31.01.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, 
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Отдели ЛКВд, ЛКПчХО, ЛИМА, РЛ Варна, 

ГДЛАД 

Задачата е изпълнена. 

 Програмата за мониторинг на горските екосистеми – ниво II (интензивен горски 

мониторинг) и приложеният към нея график за изпълнение на дейностите през 2015 г., са 

утвърдени със заповед №17/23.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИАОС. 

1.3. Изготвяне на програма за мониторинг на комплексна фонова станция Рожен. 

 Срок: 15.02.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 

 

Задачата е изпълнена. 

Изготвена е мониторингова програма - Писмо изх.№93-00-1848/17.02.2015г. 

 

 

1.4. Изготвяне и утвърждаване от изпълнителния директор на ИАОС на годишна 

програма за мониторинг на почви – I ниво и на годишна програма за мониторинг 

на почви–II ниво 

 Срок: 30.04.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС и 

отдел ЛКПчХО, ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена. 

Годишните програми за почвен мониторинг – I (Изх. № 91-00-10626/17.07.2015 г.) и II (Изх. 

№ 93-00-10078/15.05.2015 г.) ниво са утвърдени от изпълнителния директор на ИАОС. 

 

 

1.5. Изготвяне и утвърждаване от изпълнителния директор на ИАОС на годишна 

програма за мониторинг на почви – III ниво за локални почвени замърсявания 

  

Срок: 30.09.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Годишната програма за почвен мониторинг – III (Изх. № 05-08-11209/13.10.2015 г.)  ниво е 

утвърдена от изпълнителния директор на ИАОС. 

 

2. Изготвяне на графици за мониторинг 
 

2.1. Изготвяне на графици за дейността на РИОСВ и РЛ за контрол на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за утвърждаване от 

министъра на околната среда и водите. 

 

 Срок: 31.01.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС и  

отдел ЛКВх, ГДЛАД 

Задачата е изпълнена. 

Утвърдени са  графици за мониторинг от министъра на околната среда и водите. 

С писмо на ИАОС, с изх. №04-00-11594/13.02.2015г., графиците за контрол на емисиите на 

вредни вещества са изпратени до МОСВ, РИОСВ и РЛ. Закъснението е поради 

допълнително съгласуване на графиците на РИОСВ Пловдив, Русе и Бургас. 

 

2.2. Изготвяне на графици за дейността на РЛ за контрол на качеството на 

атмосферния въздух /КАВ/ с мобилни автоматични станции, за утвърждаване от 

министъра на околната среда и водите. 



 5  

 Срок: 31.01.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС и  

отдел ЛКВх, ГДЛАД 

Задачата е изпълнена.  

Утвърдени са графици за мониторинг от министъра на околната среда и водите. 

С писмо на ИАОС, с изх. №04-00-11594/13.02.2015г., графиците за контрол на качеството 

на атмосферния въздух са изпратени до МОСВ, РИОСВ и РЛ. Закъснението е поради 

допълнително съгласуване на графиците на РИОСВ Пловдив, Русе и Бургас. 

 

2.3. Изготвяне на списък с големи неподвижни обекти, източници на вредни 

вещества в атмосферния въздух, подлежащи на контрол чрез регистрационни 

карти, за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. 

  

Срок: 31.01.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

Утвърден е списък от министъра на околната среда и водите.  

С писмо на ИАОС, с изх. №04-00-11594/13.02.2015, списъкът е изпратен до МОСВ, РИОСВ 

и РЛ. 

 

2.4. Изготвяне и представяне за утвърждаване от министъра на околната среда и 

водите на годишните графици за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие  

 

 Срок: 28.02.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

Графиците са утвърдени от министъра на околната среда и водите, въз основа на доклад 

на изп. директор на ИАОС, с изх.№ 04-00-24/5.03.2015г. Годишните графици са изготвени 

от РИОСВ, ДНП, ДПП, съгласувани са от зам. министъра на околната среда и водите, 

директора на дирекция НСЗП-МОСВ.  

 

2.4. Актуализиране на списъка на обектите, формиращи емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във 

водни обекти през 2016 г., които са включени в “Информационната система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите“ и утвърждаването му 

със заповед от министъра на околната среда и водите. 

 Срок: 15.12.2015 г. 

Отг.: Отдел МВд, Дирекция  МООС 

Задачата е изпълнена. 

Издадена е Заповед № РД-21/18.01.2016г. на министъра на околната среда и водите, с 

която е утвърден списък на обектите, подлежащи на контрол през 2016г. 

 

3. Развитие и контрол за изпълнение на програмите за мониторинг  

 

3.1. Изготвяне на годишни отчети за изпълнение на утвърдените от министъра на 

околната среда и водите графици  за контрол качеството на атмосферния въздух 

и контрол на емисиите на вредни вещества. 

  

Срок:15.02.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 
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Задачата е изпълнена в срок. 

С писмо на ИАОС до МОСВ с изх.№ 04-00-290/30.01.2015 г. е представен отчет за 

дейността на НСМОС през 2014г. Изготвени са годишни отчети. 

 

3.2. Администриране дейността на системата за получаване на данни за КАВ в 

реално време. 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел МВх, отдел „Калибровка”, 

Дирекция МООС, отдел ПИС, Дирекция 

ИОТМСВО, отдел ЛКВ, ГДЛАД 

Задачата се изпълнява целогодишно. 

 

3.3. Поддържане и контрол на дейността на съвместната система за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух в българските и румънски гранични градове 

по Долен Дунав”, в т. ч. контрол по изготвянето на тримесечни бюлетини за 

качеството на атмосферния въздух от РИОСВ Плевен, Велико Търново и Русе и  

провеждане на текущи срещи с румънски експерти. 

 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява целогодишно. 

Изговени са тримесечни бюлетини за КАВ и са публикувани на страницата на 

ИАОС.Информацията е достъпна на следния адрес: 

http://eea.government.bg/bg/output/bg-ro/index.html 

 

3.4. Координиране и контрол на дейностите, възложени като обществени поръчки на 

външни изпълнители във връзка с подобряване на качеството на 

инвентаризациите на емисиите на парникови газове. 

 

 Срок:  съгласно сроковете в договорите  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

Изпълнени са Договор 2660/28.11.2013г. между ИАОС и „Денкщат България“ ООД и 

Договор 3029/16.04.2015г. между ИАОС и „Плейсмейк“ ООД. 

 

3.5. Поддържане и контрол на дейностите за осигуряване на ефективната работа на 

автоматизираните мониторингови системи: Националната автоматизирана 

система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, Автоматизирана 

система за радиационен мониторинг на води - р.Дунав в района на АЕЦ 

„Козлодуй” и Автоматичната система за мониторинг на авиационния шум. 

 

 Срок:  постоянен 

Oтг.: отдел РММШ, Дирекция МООС 

 

Задачата се изпълнява целогодишно.  

Автоматизираните системи функционират с висока ефективност. Издадени са всички 

бюлетини и справки. 

 

3.6. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

2767/02.04.2014г., с предмет: „Дейности, свързани с определяне емисиите от 

повторно суспендиране на частици вследствие на зимното опесъчаване или 

осоляване на пътищата с цел прилагане на чл.21 от Директива 2008/50/ЕО”. 

http://eea.government.bg/bg/output/bg-ro/index.html
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 Срок:  30.04.2015 г. 

Oтг.: отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата e изпълнена. 

Изготвени са методики, които са утвърдени от министъра на околната среда и водите. 

С писмо на ИАОС до министъра на околната среда и водите, с изх.№ 12-00-

1440/09.09.2015г., са изпратени за утвърждаване методики. Забавянето се дължи на 

продължаване срока на договора с анекс. Задачата е приета със забележки на ЕЕС на 

ИАОС на 31.08.2015г с едноседмичен срок за отстраняване на забележките. 

 

3.7. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

2525/11.04.2013г., с предмет: „Сервизно обслужване на Националната система за 

контрол качеството на атмосферния въздух в реално време”. 

 

 Срок:  съгласно сроковете в договора 

Oтг.: отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява целогодишно. 

 

3.8. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

2938/27.11.2014 г., с предмет: „Поддръжка и обслужване на сървъра на 

системата за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух”. 

  

Срок:  27.11.2015 г. 

Oтг.: отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява целогодишно. 

 

3.9. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор 

2965/09.12.2014 г., с предмет: „Обновяване на оборудването на инсталациите за 

събиране на атмосферни отлагания в стационарите за интензивен горски 

мониторинг „Витиня“, „Старо Оряхово“, „Юндола“ и ФС „Рожен“. 

  

Срок: 30.10.2015 

Отг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, 

отдел ЛКВ, ГД ЛАД   

Задачата е изпълнена.  

Оборудването е прието с приемо-предавателни протоколи, след проверки на място от 

експерти на ГД ЛАД. 

 

3.10. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

10020/19.12.2014 г. на ПУДООС, с предмет: „Разработване на методика и 

публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва – етап 

предварителен преглед и предварително проучване”. 

 

 Срок: 19.12.2015 г. 

Oтг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

От ПУДООС са предоставени, с искане за становище два междинни и един окончателен 

отчети на проекта, съгласно Договор № 10020/19.12.2014 г. Съгласно трите становища на 

ИАОС са одобрени междинните отчети (писмо с изх. № 04-00-8100/20.05.2015 г. и изх. № 

04-00-8101/18.11.2015 г. .)  по договора. 

 

3.11. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

10021/19.12.2014 г. на ПУДООС с предмет: „Оптимизиране на мониторинговата 
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мрежа за почвен мониторинг – II ниво /вкисляване и засоляване/”. 

  

Срок: 19.12.2015 г. 

Oтг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

От ПУДООС са предоставени, с искане за становище два междинни и един окончателен 

отчети на проекта, съгласно Договор № 10021/19.12.2014 г. Съгласно трите становища на 

ИАОС са одобрени междинните отчети (писмо с изх. № 04-00-8100/20.05.2015 г. и изх. № 

04-00-8101/18.11.2015 г. .) по договора.  

 

3.12. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

9970/10.10.2014 г. на ПУДООС , с предмет: „Теренно наблюдение на прилепи 

съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие ”. 

 

 Срок: 30.11.2015 г. 

Oтг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  
От ПУДООС са предоставени, с искане за становище, продуктите от междинния и 

финалния етап на проекта съгласно Договор № 9970/10.10.2014 г. Съгласно двете 

становища на ИАОС, са одобрени, както междинните (писмо с изх. № 04-00-

7990/22.05.2015 г.), така и финалните продукти (писмо с изх.№ 04-00-7990/22.12.2015 г.) по 

договора, който е удължен с един месец по искане на изпълнителя. 

 

3.13. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № 

9961/01.10.2014г. на ПУДООС, с предмет: „Оценка и мониторинг за 

въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми – І ниво 

(широкомащабен) и ІІ ниво (интензивен)” 

 

 Срок: 30.09.2015 

Отг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена в срок. 

С писмо на ИАОС с изх.№04-00-9530/17.07.2015 до ПУДООС е изпратено становище 

относно изпълнението на посочения по-горе договор с предложение за приемане на 

разработката. 

 

3.14. Изпълнение и финализиране на планираните дейности по проект DIR-5113024-1-

48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието 

на видове и хабитати на територията на цялата страна- фаза I” към ОПОС – 

приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” 

  

Срок: 31.12.2015 г.  

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, 

отдели ФСДУС и АПО, Дирекция 

АПОФСДУСЧРК, отдели МСВО и ПП, 

Дирекция ИОТМСВО; ГД ОПОС, МОСВ 

Задачата е изпълнена.  

Дейностите по проекта са изпълнени и приключили в съответствие с проектното 

предложение. Разработени са методиките за мониторинг и методиките за оценка на 

състоянието на видовете. Проведени са теренните проучвания през двата полеви сезона за 

всички групи, в сухоземната част и в Изключителната икономическа зона на Черно море. 

Събрани са актуални данни, които са въведени в информационната система към НСМБР. 
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Изготвени са доклади с оценки на състоянието на всички видове (700 бр.). Разработени са 

генетични методи за установяване състоянието на видовете кафява мечка, вълк, дива 

котка и рис. Проведени са всички информационни събития, изготвени са всички планирани 

информационни материали. Проведен е одит на проекта. 

 

3.15. Изготвяне на Отчети за изпълнението на мониторинговите програми по 

компоненти и фактори на околната среда за 2014 г. и първо шестмесечие на 2015 

г. Съгласуване с РИОСВ, БД и публикуване на интернет страницата на ИАОС 

  

Срок:  28.02.2015 г .и 31.08.2015г. 

Oтг.: Дирекция МООС и  ГД ЛАД   

Задачата е изпълнена в срок. 

Отчетите са качени на страницата на ИАОС в Интернет. 

 

3.16. Координиране и контрол на дейностите по изпълнение на Договор № Д33-

31/26.09.2014 г., с предмет: „Преместване на нови площадки и инсталиране на 4 

автоматични измервателни станции (АИС) в гр. София , гр. Перник, гр. Пловдив 

и гр. Смолян. Инсталиране на  2 анализатора в АИС”. 

                                                                                 Срок:   

                                                                                 Начало – 26.09.2014 г. 

                                                                                 Край - 26.01.2016 г. 

                                                                                 Oтг.: отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Извършени са всички дейности по преместване и инсталиране на 4-те АИС. Инсталирани 

са 2 анализатора в АИС „Димитровград“ и станциите са предадени в работещ вид и 

предават данни в реално време. 

 

3.17. Изготвяне на документация за откриване  на обществена поръчка с предмет 

„Разработване на софтуерен продукт за трансфер на данни в XML-формат 

свързан с ежегодното докладване на данни за качеството на атмосферния въздух 

до Европейската агенция“ във връзка с изпълнение на изискванията на Решение 

2011/850/ЕК. 

                                                                        Срок: 30.11.2015 г. 

                                                                        Oтг.: отдел МВх, Дирекция МООС 

 

Задачата е одобрена в ИГРП за 2015г. по приоритетна ос 5 „Подобряване КАВ” на ОПОС. 

Получена е покана за кандидатстване по процедурата със срок за подаване на проектното 

предложение до 29.02.2016г. 

 

3.18. Организиране на ежегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, 

събиране и обработване на информацията за Национален доклад към Wetlands 

International и отразяването и в Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие. 

                                                                         Срок:  31.01.2015 г. 

                                                                         Oтг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

 

Задачата е изпълнена в срок.  

Посетени са всички планирани водоеми. Всички данни от проведеният мониторинг са 

налични и са докладвани до МОСВ и Wetlants International. 

 

3.19. Организиране на набирането и обобщаването на данни за общоевропейското 

преброяване на белия щъркел. 
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                                                                           Срок:  30.11.2015 г. 

                                                                          Oтг.: отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

В периода 15.06.2015 -15.07.2015 г. експерти от ИАОС и РИОСВ посетиха всички 

планирани общини на територията на Република България. Данните са въведени в 

информационната база данни 

 

Б. Лабораторно-аналитична дейност, калибровка, поддържане на акредитацията на 

лабораториите към ИАОС 

 

1. Изготвяне на комплексна документация във връзка с преакредитацията и  

предстоящият одит от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 

за преиздаване на сертификата за акредитация на калибровъчната лаборатория в 

съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. 

  

Срок: 01.03.2015 г. 

Отг.: Отдел “Калибровка”, Дирекция  

МООС 

Задачата е изпълнена. 

Изготвена е цялостната документация във връзка с планов надзор за преакредитацията на 

калибровъчна лаборатория за съответствие с Европейски стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025. 

На 05-06.11.2015 г. се проведе оценка на място за преакредитация по открита процедура с 

рег. № 25/21 ЛК. След представен доклад от екипа оценители на Изпълнителна агенция 

“Българска служба за акредитация” в заключение бе установено съответствие на 

системата за управление, дейността по калибриране и компетентността на 

Лабораторията за калибриране при ИАОС с изискванията за акредитация BAS QR 18, BAS 

QR 27, EA 4/02 и се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 21 ЛК/ 20.01.2016 г.,  до 

изтичане срока на неговата валидност. 

 

2. Изпълнение на задачите в утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС 

„Програма за дейността на калибровъчна лаборатория през 2015г.“  

 

 Срок: 31.12.2015 г. 

 Отг.: Отдел “Калибровка”, Дирекция 

МООС 

Задачата е изпълнена. 

 Всички дейности  в утвърдената от  изпълнителния  директор на ИАОС „Програма за  

дейността на калибровъчна лаборатория през 2015 г.“ са изпълнени в определения срок. 

 

3. Оказване на методическа помощ и проверки за правилното прилагане на 

основните елементи на единния подход за осигуряване и контрол качеството на 

измерванията. 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел ЛКВх, ГД ЛАД, 

Отдел “Калибровка”, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява целогодишно. 

 

 

4. Изготвяне на документация във връзка с предстоящата преакредитация  от 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и организиране и 

провеждане на оценка на място всички лаборатории на Изпитвателна лаборатория 

„Главна дирекция лабораторно-аналитична дейност”, в съответствие с 
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изискванията на БДС EN/IEC 17025. Подготовка и провеждане на оценка на място 

в ИАОС и във всички  РЛ на ИАОС от ИА БСА . 

 

 

 

            

Срок: 31.10. 2015г. 

Отг.: всички отдели от  ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена.  

Изготвена е  документация, във връзка   с преакредитацията  от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация“. През месец април, май и юни 2015г. е  проведена  

оценка на място във всички лаборатории на Изпитвателна лаборатория „Главна дирекция 

лабораторно-аналитична дейност”, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 

17025 от комисия на ИА БСА. През месец септември 2015г. е издаден новият сертификат 

№ 135 ЛИ  на ГД ЛАД  по БДС EN ISO/IEC 17025. 

 

5. Координиране  и контрол на работата на системата от 27 автоматични станции за 

мониторинг на повърхностни води и предаване на данни в реално време по 

Договор №2827/02.09.2014г. с „Орион Енвайермънт“ ООД. 

  

Срок: 31.12.2015г. 

Отг.: Отдели ОДАС и КРЛ към ЦЛ и 

Отдели РЛ - Монтана, Плевен, Велико 

Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, 

Благоевград, Стара Загора, Хасково, 

Пловдив, Пазарджик, Смолян,  ГД ЛАД, 

отдели ПП и ПИС, Дирекция ИОТМСВО, 

отдел МВд, Дирекция МООС 

Задачата е  изпълнена. 

През целия период на договора е координирана и контролирана работата на 27 

автоматични станции за мониторинг на повърхностни води и предаване на данни в реално 

време по Договор №2827/02.09.2014г. с „Орион Енвайермънт“ ООД. Издадена е Заповед на 

министъра на околната среда и водите, РД304/13.05.2015г. за условията и реда за контрол 

на качеството на данните, регистрирани от автоматичните станции за мониторинг на 

води. В периода септември-ноември 2015г. са проведени сравнителни изпитвания между 

анализаторите в автоматичните станции и лабораторните методи за анализ за доказване 

достоверността на анализаторите в  тях. 

 

6. Мониторинг на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ чрез автоматични и 

ръчни пунктове съгласно изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010 год. на 

МОСВ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 

бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, обн. ДВ, брой 58 от 30 

юли 2010 год. и  Заповед № РД-66/28.01.2013 г. 

 Срок: постоянен  

Отг.: Отдел ЛКВх към ЦЛ, Отдели РЛ, 

ГД  ЛАД 

Задачата се изпълнява регулярно.  

Отчетите са предадени на отдел „Мониторинг на въздуха”, дирекция „МООС”. 

Протоколите с получените резултати са предадени на отдел „Мониторинг на въздуха”, 

дирекция „МООС” и на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ. 

 

            7.  Оказване на методическа помощ и проверки за правилното прилагане на основните 

елементи на единния подход за осигуряване и контрол качеството на измерванията. 
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                                                                                Срок: постоянен 

                                                                               Отг.: Отдел ЛКВх към  ГД ЛАД 

                                                                            Отдел “Калибровка”, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява регулярно. 

Извършени са посещения на стационарните автоматични станции за контрол качеството 

на атмосферния въздух, предаващи данни в реално време, по време на които е извършена 

проверка за изпълнението на единния подход за осигуряване и контрол качеството на 

измерванията. 

  

8. Изпълнение на графиците на подвижните лаборатории за контрол качеството на 

атмосферния въздух и на подвижните лаборатории за емисионен контрол през 

2015 г. 

 Срок: 31.12.2015г. 

Отг.: Отдел ЛКВхи  Отдел ОДАС, 

към  ЦЛ, Отдели РЛ, ГД ЛАД 

 

Задачата е изпълнена.  

Отчетите са предадени на отдел „Мониторинг на въздуха”, дирекция „МООС”. 

Протоколите с получените резултати са предадени на отдел „Мониторинг на въздуха”, 

дирекция „МООС” и на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ. 

 

9. Пробовземане и изпитване на проби съгласно Заповед № РД-182/26.02.2013 г на 

министъра на околната среда и водите за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностни води, езера, повърхностни води предназначени за питейно–битово 

водоснабдяване, подземни води по програмите на Басейновите дирекции.  

  

Срок: постоянен 

Отг.:  Отдели  ЛКВд и ЛИМА 

към  ЦЛ и Отдели на  РЛ, ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена. 

През 2015г. програмите за мониторинг на повърхностни води, езера, повърхностни води, 

предназначени за питейно–битово водоснабдяване и подземни води, съгласно Заповед № РД 

-182/26.02.2013г. на министъра на околната среда и водите. са изпълнени в пълен обем по 

отношение на основната физикохимия и БЕК – макрозообентос, макрофити, хлорофил „а“ 

и частично изпълнена за планираните приоритетни, специфични вещества и БЕК – 

фитобентос. Срок за изпълнение 28.02.2016г. Резултатите от изпитване са предадени на 

съответната БД и отдел МВд. дирекция  МООС. 

 

10. Пробонабиране и анализ на контролни проби за обектите, включени през 2015 г. в 

“Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите” съгласно Заповед № РД- 930 /05.12.2014 г .  

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдели ЛКВд, ЛБМ, ОДАС 

към ЦЛ и Отдели  РЛ, ГД ЛАД 

 Задачата се изпълнява постоянно. 

През 2015 г. е извършено пробонабиране и анализ на контролните проби за обектите, 

включени в “Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на 

водите”, съгласно Заповед № РД 930 /05.12.2014 г. на министъра на околната среда и 

водите, с изключение на обектите, до които не е имало достъп или поради неизтичане на 

отпадъчни води. 
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11. Изпълнение на програмата за мониторинг от Транснационална мониторингова 

мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и на нейни притоци по 

график, утвърден със Заповед № РД- 113/2000 г. и с включени пунктове в заповед 

Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите . 

 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел ЛИМА към ЦЛ, 

РЛ В. Търново РЛ Монтана, 

РЛ Плевен и РЛ Русе, ГДЛАД 

 

Задачата се изпълнява постоянно.  

По мониторинг от Транснационална мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за 

опазване на р. Дунав и на нейни притоци по график, утвърден със Заповед № РД- 113/2000 г. 

на Министъра на околната среда и водите и с включени пунктове в Заповед № РД-

182/26.02.2013г на министъра на околната среда и водите. 

 

 

12. Извършване на контролни измервания от промишлени източници на шум, 

съгласно Наредба № 54/13.12.2010 г., по годишни графици за 2014 г. на 

съответните регионални инспекции. 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел ОДАС към ЦЛ 

и РЛ , ГД ЛАД 

Задачата се изпълнява постоянно.  

През 2015 г. са изпълнени в пълен обем програмите за мониторинг на РИОСВ за контролни 

измервания от промишлени източници на шум, съгласно Наредба № 54/13.12.2010 г. 

 

13. Изпитване на проби от околна среда по договори или възлагателни писма на 

клиенти.  

 Срок: постоянен 

Отг.: ГД  ЛАД 

Задачата се изпълнява регулярно.  

През 2015г. в ГД ЛАД са сключени са общо 610 броя дългосрочни и еднократни договори - а 

по възлагателни писма от външни клиенти - 129 броя.  

 

14. Изпълнение на дейностите, залегнали в Заповед № РД-667/23.08.2012 г., на 

министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед №РД-

913/07.12.2012г., на министъра на околната среда и водите и Заповед № 

204/19.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАОС при възникване на 

аварийни ситуации. 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдел ОДАС към ЦЛ 

и Отдели РЛ , ГД ЛАД 

Задачата се изпълнява постоянно.  

При възникване на аварийни ситуации и сигнали за замърсяване на компонентите на 

околната среда през 2015 г. отдели ОДАС и РЛ към ГД ЛАД са изпълнили задълженията си 

освен по горепосочените заповеди, така и по издадените през 2015г. Заповед №РД-

585/11.08.2015г. и Заповед №ЗД-651/29.09.2015г. на министъра на околната среда и водите.  
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15. Участие в междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност с 

цел доказване на компетентност на изпитвателна лаборатория ГД ЛАД. 

  

Срок: 31.12.2015г. 

Отг: ГД  ЛАД 

Задачата се изпълнява. 

Главна Дирекция  „Лабораторно аналитична дейност” на ИАОС, взе участие в  

междулабораторни сравнителни изпитвания.  

Хроматографските лаборатории на отдел ЛИМА и РЛ –Плевен на  ГД ЛАД, както  и 

отдели ЛКВд и РЛ-Враца, Рл-Монтана, РЛ-Русе, РЛ-В.търново и РЛ-Плевен успешно 

участваха в междулабораторни сравнителни изпитвания за лабораториите, провеждащи 

мониторинга на води в рамките на транс-националната мониторингова мрежа, 

организирани от Международната комисия за опазване на р. Дунав (ICPDR) и проведени от 

консорциум WESSLING. 

Отдели ЛКВд и РЛ- Варна взеха участие в VІІ – то междулабораторно сравнително 

изпитване за анализ на мокри отлагания от атмосферни замърсители. 

Отдел  ЛКПХО  участва в международно сравнително изпитване организирано от ICP 

Forest по продукт растения, към настоящия момент се очакват резултатите от 

участието. 

 Отдел ЛРИ участва в три международни междулабораторни сравнителни изпитвания на 

радионуклиди във води, почви, водорасли и седименти, организирани от АЛМЕРА 

(Аналитични лаборатории за измерване на радиоактивност в околната среда) - 

Международната агенция по атомна енергия, Виена. 

 

 

16. Изпълнение на програмата за Комплексен екологичен мониторинг в 

Националните паркове – пробонабиране и анализ на водни проби от пунктовете 

стоящи и течащи води  на територията на трите национални парка. 

  

Срок: 30.11.2015 г. 

Отг.: Отдели  РЛ Благоевград,  

РЛ Плевен и РЛ Пловдив, ГД  ЛАД 

 Задачата се изпълнява регулярно. 

 През 2015г. е изпълнена програмата за Комплексен екологичен мониторинг в Националните 

паркове – пробонабиране и анализ на водни проби от пунктовете стоящи и течащи води  на 

територията на трите национални парка. 

 

17. Изпълнение на програми за физикохимичен мониторинг на води и седименти в 

района на Защитена местност „Калимок-Бръшлен” и Природен парк „Персина”. 

  

Срок: 31.10. 2015 г. 

Отг.: Отдели РЛ Плевен и  Русе, ГД ЛАД 

 

 Задачата се изпълнява регулярно.      

През 2015 г.  е  изпълнена програмата за физикохимичен мониторинг на води и седименти в 

района на Защитена местност „Калимок-Бръшлен” и Природен парк „Персина”. 

 

18. Извършване на изпитвания на водни проби от атмосферни отлагания и почвени 

разтвори, проби от  дървесен опад и проби от листа/иглолиста и индикаторни 

тревни видове, съгласно Годишна програма за мониторинг на горските екосистеми 
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- II ниво (интензивен горски мониторинг) през 2014-2015 г. утвърдена със Заповед 

№ 17/23.01.2015г. на изпълнителния директор на ИАОС. 

 Срок:31.03.2015г.(представяне на 

резултати от изпитване на проби от 

дървесен опад и листа/иглолиста и тревни 

индикаторни видове)  

Отг.:Отдели ЛКВд, ЛИМА и ЛКПчХО  

към ЦЛ  и Отдел РЛ Варна, ГД  ЛАД 

Задачата се изпълнява регулярно. 

През 2015г. е извършено изпитване на водни проби от атмосферни отлагания и почвени 

разтвори, проби от  дървесен опад и проби от листа/иглолиста и индикаторни тревни 

видове, в предвидените срокове са представени резултати от атмосферните отлагания и 

резултатите от изпитване на листа /иглолиста и дървесен опад . 

 

19. Пробовземане и аналитични изпитвания на почвени проби, съгласно Заповед № 

РД-619/15.09.2009 г. на министъра на околната среда и водите по утвърдена от 

изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почвите - 

I  и II ниво 

 

 

Срок: 31.03.2015 г. (представяне на 

резултати от изпитване по програма 2013 

г.) 

Срок: 31.10.2015 г.(пробонабиране по 

програма 2015 и предоставяне на 

информация за земеползването )  

Отг.: Отдели  ЛКПчХО, ЛИМАкъм ЦЛ  

и Отдели РЛ, ГД ЛАД 

 

Задачата е изпълнена. 

Извършено е пробовземане от всички пунктове съгласно Годишна мониторингова програма 

2015г. -  I и II ниво  и са представени в срок  резултатите от проведените аналитични 

изпитвания. 

 

20. Изпълнение на Годишна програма за 2015 г. за контрол върху работа с генетично 

модифицирани организми в контролирани условия и освобождаване в околна 

среда, утвърдена от министъра на околната среда и водите.  

  

Срок: постоянен 

Отг.: Отдел ЛБМ към ЦЛ , ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена.  

Извършено е пробонабиране и анализ на растителни проби за 2015 г., съгласно Заповед № 

РД 813/17.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите и утвърдени Годишна 

програма и План-график за провеждане на контрол върху работа с генетично 

модифицирани организми. 

   

21.  Изпълнение на дейностите по проект Интегрирано управление на водите на река 

Дунав (WATER). 

                                                                Срок: в съответствие със сроковете на  

                                                                проекта  

                                                                Отг.: отдел ЛКВд, РЛ- Бургас, ГД ЛАД 

 Задачата е изпълнена. 
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Предоставена е информация за разработената обща информационна система и 

трансграничен геопортал, от който обществеността ще се информира за състоянието на 

реката и трансграничните райони.   

 Експерти от ИАОС  участваха в детайлно анализиране на подземните води, хармонизиране 

на методологиите за мониторинг на водите, интеркалибриране на регионалните 

лаборатории за изпитване на качеството на водите. 

 

22. Извършване на емисионен контрол по компонент „почви” по възлагане от РИОСВ. 

                                                               Срок: 31.12.2015 г. 

                                                               Отг.: Отдели ЛКПчХО, ЛИМА и РЛ, ГД ЛАД 

 

През 2015 год. няма постъпили възлагателни писма от РИОСВ. 

 

           23.Организиране и провеждане на семинари с цел повишаване квалификацията на 

експертите от ГД ЛАД. 

                                                              Срок: постоянен  

                Отг.: ГД ЛАД 

Задачата се изпълнява регулярно.     

В периода 08-09.10.2015г. в ЦЛ София е проведена работна среща на експерти от 

хроматографските лаборатории с цел уеднаквяване методите за работа и въвеждане в 

експлоатация на новите апарати. 

 През месец декември 2015 г. в ЦЛ София. е проведена работна среща на експертите от 

лабораториите за анализ на тежки метали  с цел уеднаквяване методите за работа и 

въвеждане в експлоатация на новите апарати. 

 През месец декември.2015г. в ЦЛ София е проведена работна среща на експерти по почви с 

цел унифициране подходите при вземане на проби от почви и представяне на пунктовете 

от актуализираната мониторингова мрежа от подсистеми „вкисляване и засоляване на 

почвите“. 

 

ІV. Поддръжка и развитие на информационните регистри и системи. Създаване на 

нови приложен софтуер    

 

1. Поддръжка на информационната база данни с цел осигуряване на обществен достъп 

до информацията, съгласно чл. 29 от Наредба №7 за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в атмосферата в резултат на употребата на 

разтворители в определени инсталации. 

 

 

 

 

 

Задачата е изпълнена в срок. 

РИОСВ са уведомени с писмо на ИАОС с изх.  

Срок:  30.06.2015 г. (изпращане на 

уведомителни писма и събиране на данни  за 

информационната система от РИОСВ) 

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

№91-00-910/04.02.2015г.   

 

Срок: 30.08.2015 г. (коригиране на данните, 

подадени от РИОСВ и попълване на 

информационната система база данни) 

Отг.: Отдели: ИЕ, Дирекция МООС  и 

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО  

 

Задачата е изпълнена в срок: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/ 

 

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/
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2. Поддържане на информационна система съгласно чл. 10 от Наредбата за 

ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на 

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. 

 

 

 

 

 

Задачата е изпълнена в срок. 

РИОСВ са уведомени с писмо на ИАОС с изх.  

Срок: 30.04.2015 г. (изпращане на 

уведомителни писма и събиране на данни  за 

информационната система от РИОСВ)  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

№91-00-909/04.02.2015г. 

 

Срок: 30.05.2015 г. (коригиране на данните, 

подадени от РИОСВ и попълване на 

информационната система база данни)  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  и отдел 

ПП, Дирекция ИОТМСВО 

 

Задачата е изпълнена в срок. http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/- до линка няма 

публичен достъп. 

 

3. Актуализиране, модернизиране и поддръжка на Информационна система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите 

  

Cрок: Съгласно сроковете във възложена 

от МОСВ ОП  

Отг.: Отдели ПИС и ПП; Дирекция 

ИОТМСВО, отдел МВд, Дирекция МООС; 

отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Актуализиран и разширен е достъпът на потребители до Информационната система за 

разрешителни и мониторинг при управлението на водите. Модифицирани и оптимизирани 

са справките в информационната система, чрез текущо отстраняване на регистрирани 

забележки.Подобрени са изходните форми за печат. Подобрено е бързодействието на 

визуализацията. 

 

4. Администриране, експлоатация и поддръжка на „Единна информационна система за 

обмен на данните от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ”. 

  

Срок:. 31.12.2015г. 

Отг.: Отдели ПП и ПИС, Дирекция 

ИОТМСВО, отдел МВд, Дирекция МООС, 

ГД ЛАД 

Задачата е изпълнена.  

Регулярно се въвеждат данните от мониторинга на водите, извършван в системата на 

МОСВ. Във връзка с издадения нов сертификат на ГД ЛАД за преакредитация, беше 

извършена актуализация на използваните номенклатури, касаещи  граници на откриване, 

нови методи и включване на нови показатели. Актуализират се и потребителите на 

системата. 

 

5. Разработване на софтуерен модул за конвертиране и въвеждане на входните данни в 

базата данни за горските екосистеми и модул за формиране на изходни документи за 

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/


 18  

докладване пред МКП „Гори”. 

 Срок: 30.06.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС и  

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО 

 

Задачата е частично изпълнена поради големия обхват на задачата: 

Извършена е актуализация на първи модул от подсистема „Гори“ на Националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг. 

Продължава процесът на актуализация на приложно-софтуерния продукт на подсистема 

„Гори“, целящ подобряване и разширяване функционалността на програмата за 

мониторинг на горски екосистеми. През 2015 година е използвана алтернативна 

възможност за изпълнение и привличане на външни експерти, като разработването на 

приложно-софтуерния продукт ще се изпълни във връзка с проект: „Подобряване на 

информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие в България (IBBIS)“, срокът за изпълнение на проекта е 31.01.2017 г. 

Изпълнението на задачата продължава поради големия обем и спецификата на 

информацията. Преструктурирана е  базата данни и са актуализирани програмните 

продукти, предназначени за въвеждане и обработка на данните  и за формиране на  

справки във формата, изискван от МКП Гори, за модул „Пробни площи” и модул „Оценка 

на състоянието на короните на пробните дървета и анализ на уврежданията и агент-

причинителите”. Актуализирана е входната форма за  модул „Почви”, продължава 

работата по изходите на модула и по модул  „Листа/иглолиста”.  

 

6. Внедряване на разработените модули за вход и изход на информационната система 

„Горски екосистеми”, въвеждане на данни и изготвяне на информация за състоянието 

на горите през 2015 г.  

 Срок: 28.02.2016 г. 

(при осигуряване на данни за състоянието 

на горските екосистеми чрез изпълнение на 

ОП) 

Отг.: Отдели ПП, Дирекция ИОТМСВО и 

МБРГЕП, Дирекция МООС 

 

Задачата е частично изпълнена. 

Извършена е актуализация на първи модул от подсистема „Гори“ на Националната 

автоматизирана система за екологичен мониторинг. Въведени са данни за състоянието на 

горските екосистеми –ниво І, част „Оценки на короните“ и са изготвени справки. 

Продължава процесът на актуализация на приложно-софтуерния продукт на подсистема 

„Гори“, целящ подобряване и разширяване функционалността на програмата за 

мониторинг на горски екосистеми. През 2015 година е използвана алтернативна 

възможност за изпълнение и привличане на външни експерти, като разработването на 

приложно-софтуерния продукт ще се изпълни във връзка с проект: „Подобряване на 

информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие в България (IBBIS)“ . 

 

7. Актуализиране на публичния регистър за състоянието на складовете и съхраняваните 

в тях продукти за растителна защита с обработените данни за 2014 г. 

 

 Срок: 30.06.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС и 
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ПП, Дирекция ИОТМСВО 

 

 Задачата е изпълнена в срок. 

 Публичният регистър за състоянието на складовете и съхраняваните в тях продукти за 

растителна защита е актуализиран. 

 Данните за 2014 г. са обработени и публикувани на сайта  на ИАОС чрез ГИС приложение. 

 

8. Поддържане на публичния регистър на защитените територии и защитените зони в 

България. 

8.1.Промяна в структурата на базата данни и актуализация на десктоп и уеб 

приложението с цел въвеждане статуса на границите на защитените 

територии и зони, във връзка с предоставяната електронна услуга за сваляне 

на техните цифрови граници.   

 Срок: 30.04.2015 г. 

Отг.: Отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО, 

отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, ИАОС и 

Дирекция НСЗП, МОСВ 

Задачата е изпълнена.  

Променена е структурата на базата данни и са актуализирани десктоп и уеб 

приложението. В базата данни е въведена информацията за статуса на цифровите 

граници на защитените територии.  

Актуализирана е информационната система на регистъра на защитените територии и 

защитените зони. На потребителите на регистъра се предоставя информация за статуса 

на цифровите граници на защитените територии и зони. 

 

8.2.Отразяване на новообявените и прекатегоризирани ЗТ и ЗЗ и промените в тях 

през 2015 г. 

 Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, 

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО, ИАОС и 

Дирекция НСЗП, МОСВ 

Задачата е изпълнена.  

В регистъра, поддържан и публикуван на страницата на ИАОС, са отразени последните 

промени и той съдържа актуални данни за ЗТ  и ЗЗ в България. Качени са новите заповеди 

за обявяване и промяна на защитените територии, както и актуални цифрови граници. 

Актуализирана е базата данни и е обновено ГИС приложението към регистъра в 

съответствие с настъпилите промени в данните за ЗТ и ЗЗ в България. 

 

9. Актуализиране на публичния регистър на вековните дървета в България. Отразяване 

на новообявените и заличените вековни дървета през 2015 г. 

 

 Срок: 31.12.2015 г. (за поддръжка) 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС, 

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО, ИАОС и 

Дирекция НСЗП, МОСВ 

Задачата е изпълнена.  

В регистъра, поддържан и публикуван на страницата на ИАОС, са отразени последните 

промени и той съдържа актуални данни за вековните дървета в България. Качени са 

новите заповеди за обявяване на вековни дървета. Актуализирана е базата данни в 

съответствие с новообявените и заличени вековни дървета през 2015 г. 

 

10. Експлоатация и поддръжка на софтуерите за: “Водоплощна ерозия на почвата” и 
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„Ветрова ерозия на почвата“, внедрени и поддържани в Дирекция „МООС“ на ИАОС. 

 

 Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена.  

Двата софтуера се поддържат чрез захранването им с актуални данни, а резултатите от 

изчисленията и моделирането са обобщени и анализирани в „Националния доклад за 

състоянието и опазването на околната среда в  раздел „Земеползване и състояние на 

почвите“. 

 

11. Поддръжка на специализирания софтуер за подсистема „Радиологичен мониторинг”: 

11.1. Експлоатация, верификация на данните и актуализация на координатите на 

мониторинговите пунктове. 

 Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: отдел РММШ, Дирекция МООС и 

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО 

Задачата се изпълнява целогодишно. 
 

11.2. Администриране и актуализиране на базата данни, изготвяне на карти за 

наблюдаваните радиологични параметри с цел визуализиране на 

резултатите от провеждания мониторинг.  

  

Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО, 

отдел РММШ, Дирекция МООС 

 

Задачата се изпълнява целогодишно.  

Извършена е актуализация на базата данни, включваща промени в наблюдавани 

радиологични параметри, въвеждане на нови стандарти, актуализация на координатите. 

Изготвени са карти за визуализиране на резултатите от провеждания мониторинг. 

 

12. Поддържане на публичните регистри на лицата, пускащи на пазара батерии и 

акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, полимерни 

торбички и на търговците и брокери с отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

Срок: постоянен 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС, отдели 

ПИС и ПП, Дирекция ИОТМСВО 

Задачата се изпълнява целогодишно 

Публичните регистри на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, електрическо 

и електронно оборудване, масла, гуми, полимерни торбички и на търговците и брокери с 

отпадъци се актуализират съгласно нормативно заложените срокове. 

 

13.Въвеждане на данни от издадените документи за дейности с отпадъци от всички 

РИОСВ в софтуера за визуализация на документите в Интернет 
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Срок: до 15 число на всеки месец 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС 

 Задачата е изпълнена.  

През 2015г. са получени 1716 документа, които са въведени в софтуера за визуализация на 

документите в Интернет.  

 

 

14. Оптимизиране на информационната система за отпадъци-координиране и контрол на 

дейностите по договор: 

14.1. Разработване на нови модули към националната информационна система за 

отпадъци, включващи: регистър на площадките за дейности с отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 

регистър на лицата, извършващи дейности като търговец или като брокер; 

издаване на документи по чл. 35 ЗУО; утвърждаване на работни листи за 

класификация на отпадъците. 

14.2. Разработване на информационната система по Наредбата за изискванията 

за третиране на МПС, позволяваща отчитане и контрол по прилагане на 

Наредбата. 

14.3. Оптимизиране на наличната информационна система за отпадъци. 

 

Срок: след получаване на резултатите от ОП 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС, отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО, ИАОС и Дирекция 

УООП, МОСВ 

Задачата е изпълнена. 

ИАОС приключи изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на 

информационната система за отпадъци“ с Възложител Министерство на околната среда 

и водите. Обществената поръчка включва три обособени позиции: 

- обособена позиция № 1 - „Разработване на нови модули към националната 

информационна система за отпадъци”; 

- обособена позиция № 2 - „Разработване на информационна система, позволяваща 

отчитане и контрол по прилагане на Наредбата за излезлите от употреба моторни 

превозни средства”  

- обособена позиция № 3 - „Оптимизиране на информационната система за 

отпадъци“ 

        Изпълнение на обособените позиции 1 и 2 приключи с приемане на финалните доклади 

по горецитираните обособени позиции на заседание на Експертен екологичен съвет при 

ИАОС, проведено на 31.08.2015 г.  

        Изпълнение на обособените позиции № 3 приключи с приемане на финалният доклад по 

обособена позиция 3 на заседание на Експертен екологичен съвет при ИАОС, проведено на 

26.01.2016 г.  

 

15. Експлоатация и поддръжка на специализиран софтуер и уеб-приложение за публичен 

достъп до базата данни с резултатите от контрола на промишлените източници на 

шум в околната среда. Попълване на базата данни с информацията от измерванията 

през 2014 г., разработена в съответствие с Наредба № 54 към ЗЗШОС. 

  

Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: отдел РММШ, Дирекция МООС и 

отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО 

 Задачата се изпълнява целогодишно. 
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16. Обновяване на масивите от пространствени данни и на публикуваните услуги за 

географско разглеждане на данните. Актуализация на метаданните за поддържаните в 

ИАОС масиви от пространствени данни във връзка с покриване на изискванията на 

Директива 2007/2/ЕО за достъп до пространствени данни (Директива INSPIRE). 

 

 Срок: 31.12.2015 г. 

Отг.: Отдел ПП, Дирекция ИОТМСВО 

Задачата е изпълнена.  

Обновени са поддържаните в ИАОС масиви и услуги с пространствени данни. 

Актуализирани са метаданните и ГИС приложенията, предоставящи услуги с 

пространствени данни. 

 

17. Администриране, поддръжка, обновяване и повишаване ефективността на 

информационната инфраструктура в ИАОС – сървърен комплекс, персонални 

компютри и локална мрежа. 

 Срок: постоянен 

Отг.: Отдели: ПИС и ПП, 

Дирекция ИОТМСВО 

  Задачата е изпълнена. 

  Периодично се извършва поддържка и системна администрация на сървърния комплекс, 

персоналните компютри и локалната мрежа на агенцията. Обновени са част от 

персоналните компютри и периферната техника на ИАОС. Повишена е ефективността на 

ресурсите в сървърната инфраструктура на ИАОС. 

 

V.  Международна дейност 

 

1. Изпълнение на дейностите, заложени в утвърдения План за международната дейност 

на МОСВ: 

1.1.Национално представяне на Европейския петгодишен доклад за състоянието 

на околната среда SOER 2015, съвместно с представянето на Националния 

доклад за състоянието на околната среда с участието на Ханс Брюнинкс, 

директор на ЕАОС  

 Срок: 10-12 юни 2015 г.  

Отг.: Дирекции ИОТМСВО, МООС,  ИАОС 

Задачата е изпълнена. 

На  11 юни 2015 г. се проведе  конференция  за представяне на Национален доклад  за 

състоянието на околната среда и SOER 2015. Събитието се проведе под егидата на 

министъра на околната среда и водите – Ивелина Василева, с участието на проф. Ханс 

Брюнинкс - изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и 

кмета на град София - Йорданка Фандъкова. Фокусът на Конференцията беше поставен 

върху състоянието на атмосферния въздух в България. Събитието представи и 

националните приоритети, политики и мерки по опазване чистотата на атмосферния 

въздух в България и Европа, както и мерките за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в населените места. На събитието бе представен петгодишния доклад - оценка на 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)„Европейската околна среда състояние и 

перспективи - SOER 2015“ и Националния доклад за състоянието и опазването на 

околната среда - 2015 г. на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).  

 

1.2.Участие в българо-румънски работни срещи за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в населени места, разположени по поречието на Долен 

Дунав. 

http://eea.government.bg/bg/int/soer-2015
http://eea.government.bg/bg/int/soer-2015
http://eea.government.bg/bg/soer/2013
http://eea.government.bg/bg/soer/2013
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 Срок: 30.06. 2015 г. 

Отг: Отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата не е изпълнена.  

За 2015г. инициативата за работна среща е ангажимент на Румънска страна.   

Такава среща не е  иницирана. 

 

1.3.Изпълнение на дейности по предефиниран проект „Обновяване на 

информационната система към Националната система за мониторинг на 

биологичното разнообразие в България (IBBIS)“ по Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.  

 

 Срок: определен по програма BG03 

Отг.: Отдели МСВО и ПП, Дирекция 

ИОТМСВО; отдел МБРГЕП, Дирекция 

МООС,  отдели ФСДУС и АПО, Дирекция 

АПОФСДУСЧРК, Дирекция КВЕСМС, 

МОСВ 

 Задачата е изпълнена.  

Подписан е договор за изпълнение с програмният оператор. Стартираха всички планирани 

за 2015 г. дейности. Беше сформиран екип за управление и експертен екип от служители на 

ИАОС. Изпълняват се дейностите по проекта. 

 

1.4.Изпълнение на дейности по предефиниран проект „Надграждане на 

геоинформационната система за управление на водите и докладване“ по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–

2014 г.  

 

 

 

 

    

Срок: определен по програма BG02 

Отг.: Дирекция ИОТМСВО, отдел МВд, 

Дирекция МООС; Дирекция КВЕСМС, 

МОСВ 

Задачата се изпълнява. 

 

 

1.5.Разработване и участие в съвместен проект между ИАОС (ГД ЛАД) и 

Федералната агенция по околна среда на Германия  с финансовата помощ на 

програма  Advisory Assistance Programme (AAP) с  цел обмяна на опит, 

свързан с управлението на отпадъците в съответствие с директивите на ЕС 

2008/98/EO и 1999/31/ЕО. 

 Срок: съгласно сроковете на ААР 

(разработване – 1во тримесечие на 2015 г) 

Отг.: отдел ЛКПчХО, ГД ЛАД; отдел 

МСВО, Дирекция ИОТМСВО 

 

Задачата е изпълнена.  

В периода 21-23 януари 2015г. в ИАОС се проведе семинар на тема „Обмяна на опит по 

прилагане на законодателството на Европейския съюз по управление на  отпадъците - 

класификация, пробовземане и анализ“. 

Общата цел на проекта бе обмен на опит и трансфер на знания по отношение на 

прилагането на европейското законодателство в областта на отпадъците в България. На 

семинара присъстваха представители на МОСВ, ИАОС, регионални и местни власти, 

както и представители на индустрията. 

 



 24  

2. Работно посещение на г-н  Ханс Брюнинкс – изпълнителен директор на ЕАОС, за 

представяне дейността на ИАОС като агенция член на ЕАОС. 

 

 Срок: 10-12 юни 2015 г. 

Отг.: Всички дирекции в ИАОС 

Задачата е изпълнена. 

 На 11.06.2015г. в София, ИАОС организира национална екологична конференция „Околната 

среда - състояние и тенденции". На събитието е представен петгодишния доклад - оценка на 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)„Европейската околна среда състояние и 

перспективи - SOER 2015“ и Националния доклад за състоянието и опазването на 

околната среда - 2015 г.  

3. Участие на експерти от ГД “ЛАД” в трети етап на проект Advisory Assistance 

Programme (AAP), съвместно с Федералната агенция по околна среда на Германия с 

цел обмяна на опит, свързан с прилагане на методите за определяне на тежки метали 

в солени морски води и за определяне на приоритетни вещества с течна 

хроматография, мас-спектрометрия с оглед на по-пълно изпълнение изискванията на 

европейската Директива 2008/105/ЕС 

 Срок: по двустранно договаряне с ААР 

Отг.: отдел ЛКВд, ГД ЛАД; отдел МСВО, 

дирекция ИОТМСВО,  

 

Задачата е изпълнена. 

 През месец септември 2015г. експерти  от  Федералната агенция по околна среда на 

Германия посетиха РЛ Варна и РЛ Бургас на ГД ЛАД по проект Advisory Assistance 

Programme (AAP), с цел обмяна на опит, свързан с прилагане на методите за определяне на 

тежки метали в солени морски води и за определяне на приоритетни вещества с течна 

хроматография, мас-спектрометрия, с оглед на по-пълно изпълнение изискванията на 

Директива 2008/105/ЕС. Проектът приключи успешно с внедряване на методи за анализ на 

полярни пестициди във води на HPLC-MS/MS, които впоследствие са внедрени в 

лабораториите на ИАОС и съответно са акредитирани. 

 

VI. Изготвяне на доклади за околната среда 

 

А. Изпълнение на изисквания на националното законодателство 

 

1. Разработване, изготвяне  на Национален доклад за състоянието и опазването на 

околната среда в България – 2013 г.  в индикаторен формат и внасяне за  разглеждане 

в Колегиума на МОСВ. 

 Срок: 15.04.2015 г. 

Отг.: Дирекция МООС, Дирекция 

ИОТМСВО,  ГД ЛАД и всички 

дирекции на  ЦУ на МОСВ 

 

Задачата е изпълнена в срок.  

Докладът е публикуван на страницата на ИАОС в Интернет. Изготвен е и кратък 

Национален доклад за състоянието на околната среда на хартиен носител. 

 

2. Изготвяне и предоставяне, след съгласуване с Дирекция УООП, МОСВ, на доклад на 

министъра на околната среда и водите относно постигането на целите в национален 

мащаб за 2014 г по Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

http://eea.government.bg/bg/int/soer-2015
http://eea.government.bg/bg/int/soer-2015
http://eea.government.bg/bg/soer/2013
http://eea.government.bg/bg/soer/2013
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 Срок: два месеца след предоставяне 

данните от НСИ 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Докладът за прилагане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки е изпратен за 

съгласуване от Дирекция УООП, МОСВ с писмо вх № 04-00-229/22.01.2016г. 

 

3. Изготвяне на доклади относно прилагането на Наредба за батерии и акумулатори и 

за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване, Наредба за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти, Наредба за излезлите от употреба моторни превозни 

средства, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми и на 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието на национално ниво.  

Предоставяне на докладите на Министъра на околната среда  и водите, след 

съгласуване с Дирекция „УООП”, МОСВ.  

 Срок:  30.11.2015 г.  

Отг.:Отдел МО, Дирекция МООС 

Задачата се изпълнява със закъснение.  

Докладите за прилагане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието на национално ниво,  

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми и на Наредба за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти са съгласувани от Дирекция УООП, 

МОСВ с писмо вх № 04-00-11433/24.12.2015г. 

Докладът по прилагане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и 

акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъците от негодни за употреба 

батерии е съгласувани от Дирекция УООП, МОСВ с писмо вх № 04-00-11611/07.12.2015г. 

Докладите  за прилагане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване и на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е 

изпратен е изпратен за съгласуване от Дирекция УООП, МОСВ с писмо вх № 04-00-

229/22.01.2016г. 

 

Б. Изпълнение на задължения за докладване в международни институции 

 

Докладване в Европейска Агенция по околна среда по приоритетни потоци 

 

1. Информация за съдържанието на атмосферни замърсители във въздуха, включваща: 

1.1.Актуализация на пунктове от националната система за качество на 

атмосферния въздух (КАВ), включени в EIONET. 

  

Срок:  01.09.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена в срок. 

 

1.2.Обработка и докладване в ЕАОС данните за качеството на атмосферния 

въздух за 2014 г. по следните потоци: 

 Поток В – описание на зоните за оценка и управление на КАВ; 

 Поток C – оценъчен режим в зоните за оценка и управление на КАВ; 

 Поток D – мета информация за включените в докладването до ЕАОС 

пунктове; 
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 Поток E – първични данни за КАВ за 2014 г.; 

 Поток F – агрегиране данни за КАВ за 2014 г.; 

 Поток G - оценка на зоните за оценка и управление на КАВ. 

  

Срок:  30.09.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС  

 

Задачата е изпълнена в срок.  

Информацията е посочена на  следните адреси:  

 

Данни за КАВ -http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/  

Поток B - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/b/envvguapg/ 

Поток C - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/c/envvgky9g/ 

Поток D - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/d/envvgk8qa/ 

Покок E1a - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/e1a/envvgphsw/ 

Поток G - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/g/envvgp1lw/ 

Покок F – от 2015г. този поток отпада като ангажимент за докладване към ЕАОС  

 

1.3.Обработка и докладване в ЕАОС на прогнозни данни за качеството на 

атмосферния въздух за 2016 г. по следните потоци: 

 Поток В – описание на зоните за оценка и управление на КАВ; 

 Поток C – оценъчен режим в зоните за оценка и управление на КАВ. 

 Поток D – мета информация за включените в докладването до ЕАОС 

пунктове; 

 Срок:  31.12.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена в срок. 

Поток В - http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/b_preliminary/envvnf6aa/ 

Поток С- http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/c_preliminary/envvnf60w 

Поток D –  от 2015г. този поток отпада като ангажимент за докладване към ЕАОС  

 

 

2. Ангажименти на МОСВ/ИАОС за ежегодно докладване на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух на България и прогнозни емисии за 2020, 2025 и 

2030 и при налични такива-за 2040 и 2050 г. 

 

2.1.Изготвяне на предварителна инвентаризация на емисиите на серен диоксид, 

азотен диоксид, амоняк и неметанови въглеводороди в атмосферния въздух 

за 2014 г. и окончателна за 2013г. и изпращане за съгласуване на таблиците 

за докладване с дирекция „ОЧВ”, МОСВ. 

 

 Срок:  17.12.2015 г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 
 

2.2.Докладване в ЕАОС на данните от предварителната инвентаризация на  

емисиите на серен диоксид, азотен диоксид, амоняк и неметанови 

въглеводороди в атмосферния въздух за 2014 г. и окончателна 

инвентаризация за 2013 г. 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/b/envvguapg/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/c/envvgky9g/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/d/envvgk8qa/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/e1a/envvgphsw/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/g/envvgp1lw/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/b_preliminary/envvnf6aa/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/aqd/c_preliminary/envvnf60w
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 Срок:  31.12.2015 г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

Задачата е изпълнена. 

Информацията може да се види на адрес: http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/colr2kkqg/ 

 

3. Информация за води в пунктове от EUROWATERNET, включваща данни за: 

химичното състояние на повърхностните и подземните води; водни количества в 

съответствие с изискванията на ЕАОС; химичното състояние на крайбрежните води; 

биологично състояние на крайбрежните води; биологичното състояние на 

повърхностни води;емисии в отпадъчни води. 

 Срок: определя се от ЕАОС 

Отг.: Отдел МВд, Дирекция МООС, 

отдели ПП и ПИС, Дирекция 

ИОТМСВО 

Задачата се изпълнява. 

Съгласно графика за докладване на ЕАОС сроковете  за докладване на информацията са  

29.02. 2016г. и 30.10.2016г. 

 

4. Актуализация и докладване в ЕАОС на данни за Защитените територии по 

националното законодателство – приоритетен поток CDDA. 

 

 Срок: 15.03.2015 г. 

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция 

МООС 

Задачата е изпълнена. 

 Информацията е докладвана на 12.03.2015 г. на следния адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/cdda1/envvif9zg/ 

 

5. Участие в докладването на данните от Стратегическите шумови карти и плановете за 

действие към тях пред ЕАОС, съгласно Заповед № РД - 377/8.06.2007 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

 Срок:  31.12.2015 г. 

Отг.: Отдел РММШ, Дирекция 

МООС 

Задачата е изпълнена. 

Данните са докладвани в искания формат и срок в CDR, а резултатите могат да се видят 

тук: 

- доклад: http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/noise/df5/envvusoeq/; 

планове: http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/noise/df10/envvx6pxg/ 

 

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния 

/КТЗВДР/ 

 

6. Ангажименти на МОСВ/ИАОС за ежегодно докладване на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух на България за 2013 г. 
 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/noise/df5/envvusoeq/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/noise/df10/envvx6pxg/
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6.1.Изготвяне на инвентаризация на емисиите на вредни вещества в 

атмосферния въздух за 2013 г. и изпращане за съгласуване на таблиците за 

докладване в Дирекция „ОЧВ”, МОСВ 

 

 

Задачата е изпълнена. 

 

Срок:  31.01.2015 г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

6.2.Изготвяне на доклад за извършената инвентаризация на емисии на вредни 

вещества за 2013 г. (описание на използваната методика, емисионни 

фактори, проблеми и др.). Съгласуване с Дирекция „ОЧВ”, МОСВ 

 

 

 

Задачата е изпълнена 
 

 

Срок: 28.02.2015 г. 

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  
 

6.3.Докладване в ЕАОС на данните за емисиите на вредни вещества във 

въздуха за 2013г. 
 

 

 

Срок:  15.02.2015г. 

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Информацията може да се види на адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/copy_of_UNECE_CLRTAP_BG 

 

 

6.4.Докладване в ЕАОС на доклада за извършената инвентаризация на емисии 

на вредни вещества през 2013 г. 

 

 Срок:  15.03.2015г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Информацията може да се види на адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/copy_of_UNECE_CLRTAP_BG 

 

 

6.5.Подготовка и участие в проверката на националната инвентаризация на 

емисиите на вредни вещества. 

 
 

 

Задачата е изпълнена. 
 

Срок:  до 30.07.2015г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

7. Обработка, изчисляване и  докладване  до EMEP/CCC на данни за концентрациите за 

озон за 2014 г., регистрирани  от ФС „Рожен” и  за критичните нива на озон за 

периодите  1 май – 31 юли 2014 г. и 1 април – 30 септември 2014 г.  

 
 Срок:  31.07.2015 г. 

Отг.: Отдел МВх , Дирекция МООС 

 

Задачата е изпълнена в срок.   

Информацията е достъпна на следния адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/colqzucxq/envvbseqg/ 

 

8. Изготвяне и докладване в МКП - Гори І ниво на информация в унифициран вид и 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/colqzucxq/envvbseqg/
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формат. Изготвяне на национален доклад за състоянието на горите през 2015 г. 

  

Срок: 28.02.2016 г.  

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция 

МООС и отдел ПП, Дирекция 

ИОТМСВО 

 

Задачата е изпълнена.  

Всички данни по ниво І на МКП Гори са докладвани преди крайния срок. 

 

9. Изготвяне и докладване в  МКП Гори ІІ ниво на информация в унифициран вид и 

формат за 2014 г. Изготвяне на национален доклад за прогреса през 2014 г. в 

интерпретацията и развитието на резултатите на национално ниво. 
  

Срок: 28.02.2016 г.,  

Отг.: Отдел МБРГЕП, Дирекция 

МООС и отдел ПП, Дирекция 

ИОТМСВО 

Задачата е в процес на изпълнение.  

По 6 от десетте модула, които предстои да бъдат докладвани, вече са качени данни.  

Няма причини срокът на докладването, да не бъде спазен. 

 

 

Рамкова Конвенция на ООН  по изменение на климата 

 

10. Ангажименти на ИАОС/МОСВ, съгласно Регламент 525/2013/ЕК относно механизма 

за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за прилагането на 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото: 

 

10.1. Изготвяне на предварителна инвентаризация на емисиите на парникови 

газове за 2013 г. по Регламент 525/2013/ЕК и изпращане за сведение на 

Дирекция “ПИК”, МОСВ 
 

 

Задачата е изпълнена. 
 

 

Срок: 14.01.2015 г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

10.2. Докладване в ЕАОС на предварителната инвентаризация на емисиите на 

парникови газове за 2013 г. 
 Срок:  15.01.2015 г. 

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

(Поради проблем със софтуерния продукт с който се докладват данните, всички срокове 

са променени от страна на конвенцията, и докладванията са извършени съгласно новите 

срокове) 

Информацията може да се види на адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ 

 

 

10.3. Изготвяне на окончателната инвентаризация на емисиите на парникови 

газове за 2013 г. и предварителен национален доклад за инвентаризацията 

на емисиите на парникови газове за 2013 г. и изпращане за сведение на 

Дирекция “ПИК”, МОСВ 
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Задачата е изпълнена. 
 

 

Срок:  28.02.2015 г.  

Отг.: Отдели ИЕ, Дирекция МООС  

 

10.4. Докладване в ЕАОС на окончателната инвентаризация на емисиите на 

парникови газове за 2013 г. и изготвяне на предварителния национален 

доклад за инвентаризацията на емисиите на парникови газове за 2013 г. 
  

Срок:  15.03.2015 г. 

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Информацията може да се види на адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ 

10.5. Изготвяне на окончателния национален доклад за инвентаризацията на 

емисиите на парникови газове за 2013 г. и изпращане за сведение на 

Дирекция “ПИК”, МОСВ 
 

 

Задачата е изпълнена. 
 

 

Срок:  05.04.2015г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

10.6. Докладване в Секретариата на РКОНИК на окончателната инвентаризация  

на емисиите на парникови газове за 2013 г. и окончателния национален 

доклад за инвентаризацията на емисиите на парникови газове за 2013 г. 

 
 Срок:  15.04.2015 г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

и Дирекция ПИК, МОСВ 

Задачата е изпълнена. 

Информацията може да се види на адрес: 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/unfccc/ 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/item

s/8812.php 

 

10.7. Подготовка и участие в годишните проверки на националната 

инвентаризация на емисиите на парникови газове от ЕК и РКОНИК. 
 

 

 

Задачата е изпълнена 
 

 

 

Срок:  до 30.10.2015г.  

Отг.: Отдел ИЕ, Дирекция МООС  

 

11. Докладване на радиологични данни в ЕК, съгласно изискванията на Чл.36 от 

Договора за дейности в областта на атомната енергия – EURATOM. 

 

11.1. Обработка и докладване на данни от радиологичния мониторинг в 

България за  2014 г. към Общоевропейската база данни REM 

(Радиологичен мониторинг на околната среда) към  Европейската  

комисия. 

 
 Срок:  31.07.2015г. 

Отг.: Отдел РММШ, Дирекция 

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/
http://cdr.eionet.europa.eu/bg/un/unfccc/
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МООС 

 

Задачата е изпълнена в посочения срок. 

 Данните са докладвани в Общоевропейската база данни към ЕК. Информацията е 

достъпна на следния адрес: http://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Index.aspx 

 

11.2. Докладване на данни от Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гама-фон към Европейската 

система за обмен на радиологични данни (EURDEP) към Европейската 

комисия. 
 Срок:  ежедневно 

Отг.: Отдел РММШ, Дирекция 

МООС 

Задачата се изпълнява текущо. 

 Информацията е достъпна на следния адрес: 

https://eurdep.jrc.ec.europa.eu/Basic/Pages/Public/Home/Default.aspx 

 

12. Обработка и изпращане на информация от мониторинга на повърхностните и 

подземните води и трансграничните подземни водни тела в басейна на р. Дунав в 

изискваните от ICPDR формати и подготовка на 2-я международен план за 

управление на басейна на р.Дунав. 
 Срок: определя се от ICPDR 

Отг.: Отдел МВд, Дирекция МООС и 

отдели ПП и ПИС, Дирекция 

ИОТМСВО 

Задачата е изпълнена. 

Докладвани са данни за качеството на повърхностните и подземните води от 

транснационалната мониторингова мрежа в указания от ICPDR формат. 

 

13. Изготвяне на информация за опасни отпадъци в определен формат и предоставяне в 

Дирекция „УООП” във връзка с Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 
  

Срок: един месец след предоставяне 

на данните от НСИ 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС 

Задачата е изпълнена. 

Данните за опасните отпадъци са предоставени на Дирекция УООП във връзка с 

изготвяне на доклад до секретариата на Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане с писмо изх№ 

04-00-11425/10.11.2015г. 

 

14 Обработка и изпращане на информация за отпадъци от опаковки, негодни за 

употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и 

обезвредена и оползотворена утайка от ГПСОВ на МОСВ с цел изготвяне на доклад 

до ЕК. 
  

Срок: 01.06.2015 г. ( Директива 

94/62/ЕО, Директива 2006/66/EC 

,Директива 91/271/ЕЕС и Директива 

2000/53/ЕC) 

Отг.: Отдел МО, Дирекция МООС  

http://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Index.aspx
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Задачата е изпълнена.  

Информация за отпадъци от отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и за батерии и 

акумулатори са предоставени с писмо изх №04-00-10337/18.06.2015г. на Дирекция УООП, 

МОСВ във връзка с изготвяне на съответните доклади до ЕК.  

 

 

VII. Издаване на разрешителни 

 

А. За комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

 

Брой комплексни разрешителни, които да бъдат издадени през 2015 г. – 27 бр. 

 (броят зависи от броя внесени заявления) 

 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 31 броя решения по КР. 

 

1. Процедури по издаване на комплексни разрешителни по Глава седма, раздел II от 

ЗООС на операторите, подали заявления за действащи и нови инсталации – 27 бр. 

(броят зависи от броя внесени заявления): 

 

1.1.Проверка на подадени заявления за издаване на комплексно разрешително 

заявления. 

 Срок: 45 дни от датата на получаване на 

заявлението  

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

През 2015г. са внесени 31 броя заявления за издаване на КР. Те са проверени съвместно с 

РИОСВ и БД. Оповестен е обществен достъп до 35 заявления за издаване на КР. 

 

1.2.Подготовка и съгласуване на проекти на комплексни разрешителни 

 

 

 

 

Задачата е изпълнена. 

Подготвени са и са съгласувани с РИОСВ и 

БД проекти на комплексни разрешителни 

 

 

Срок: 45 дни от датата на приключване 

на обществения достъп до заявлението  

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

1.3.Провеждане на консултации с оператора и актуализиране на проектите на 

комплексни разрешителни при необходимост; 

 

 

 

 

 

 

Задачата е изпълнена. 

Проведени са 6 броя консултации с 

комплексно разрешително, на които   е    

 

Срок: едни месец от датата на 

предоставяне на проект на КР на 

оператора 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

 

 

оператори, по процедури за издаване на 

установена необходимост за това. 
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1.4.Издаване на комплексно разрешително или мотивиран отказ от издаване; 

  

Срок: 14 дни след проведени консултации 

с оператора 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР  

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 31 броя решения по КР, в т. ч.29 броя за издаване на комплексно 

разрешително и 2 броя за отказ от издаване на комплексно разрешително. 

 

Брой подадени документи по процедури по преразглеждане – 26 бр.  

 

2. Процедури по преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни 

разрешителни по Глава седма, раздел II на ЗООС и съгласно Наредбата за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни: 

2.1.Преразглеждане на комплексни разрешителни при планирана промяна в 

работата на инсталацията; 

 Срок: един месец  от датата на  

предоставяне на информацията  

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Открити са 41 процедури по преразглеждане на КР във връзка с планирани промени в 

работата на инсталациите и/или поради промяна в нормативната уредба, включително 

влязло в сила решение със заключения за най-добри налични техники. 

 

2.2.Изготвяне на проект на решение за изменение на комплексно 

разрешително, съгласуване със съответните РИОСВ и БД и осигуряване на 

обществен достъп до проекта съвместно с общината по местонахождение 

на инсталацията; 

 

 

 

 

 

 

Срок: 45 дни от датата на  

уведомяването за приключване на 

преразглеждането на КР 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

Задачата не е изпълнена. 

През 2015г. не са проведени процедури по преразглеждане и изменение на комплексно 

разрешително поради причинено от инсталацията значително замърсяване 

 

2.3.Издаване на решение за изменение на комплексното разрешително; 

 

 

 

 

 

Задачата не е изпълнена. 

 През 2015г. не са издадени решения за 

изменение на комплексно разрешително 

поради причинено от инсталацията 

значително замърсяване. 

 

 

Срок: 20 дни от приключване на 

обществения достъп до проекта на КР 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР  

 

2.4.Изготвяне и изпращане на оператора и съответните РИОСВ и БД на 

обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани 
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окончателните текстове на променените условия, в резултат на всички 

извършени от издаването промени; 

 Срок: 10 дни от издаване на решението  

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР  

Задачата не е изпълнена. 

През 2015г. не са издадени решения за изменение на комплексно разрешително поради 

причинено от инсталацията значително замърсяване. 

 

2.5.Изготвяне на проект на решение за актуализиране на КР и при 

необходимост провеждане консултации по проекта с оператора на 

инсталацията. 

  

Срок: 20 дни от датата на от 

уведомяването за приключване  

на преразглеждането на КР 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР  

Задачата е изпълнена. 

Изготвени са 26 бр. (броят зависи от резултатите от преразглеждането) проекти на 

решение за актуализиране на КР и са проведени консултации с оператора на 

инсталацията. 

 

2.6.Издаване на решение за актуализиране на комплексното разрешително; 

  

Срок: един месец от приключване на 

преразглеждането  

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 37 броя решения за актуализиране на КР. 

 

2.7.Изготвяне и изпращане на оператора и съответните РИОСВ и БД на 

обобщен вариант на комплексното разрешително, в който са записани 

окончателните текстове на изменените условия, в резултат на всички 

извършени от издаването на разрешителното промени. 

 Срок: 10 дни от издаване на решението за 

актуализиране 

Отг.: Отдел РКПКЗ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Обобщените варианти на 37-те броя актуализирани КР са изпратени до операторите и 

съответните РИОСВ  и БД. 

 

Б. За търговия с квоти за емисии на парникови газове  

 Брой разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ), които да бъдат 

издадени през 2015 г. ( броят зависи от броя внесени заявления) 

 

1. Процедури по издаване на РЕПГ по смисъла на чл. 31 на Закона за ограничаване 

изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г.) на оператори, подали  

заявления през годината: 

 

1.1.Проверка на подадени заявления за издаване на разрешително за емисии на 

парникови газове, проверка на място за съответствие с изложените в 

заявлението данни и информация, и писмено уведомление до оператора, 



 35  

относно това дали заявлението отговаря на изискванията. 

 

Задачата е изпълнена. 

През 2015 г. са представени 20 бр. заявления от оператори на инсталации за издаване на 

РЕПГ. Заявленията са проверени за съответствие с изискванията на Наредбата за реда 

и начина за издаване и преразглеждане на РЕПГ от инсталации и за осъществяване на 

мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в 

Европейската схема за търговия с емисии, Регламент (ЕС) № 601/2012 , както и за 

съответствие с данните в комплексно разрешително (ако е приложимо). При 

установяване на несъответствия са давани указания на оператора за 

коригиране/допълване на заявлението и плана за мониторинг. 

 

1.2.Подготовка на проекта на разрешително за емисии на парникови газове и 

съгласуване с РИОСВ, оператора и издаване за разрешително за емисии на 

парникови газове. 

 Срок: 3 –месеца от датата на подаване 

на заявлението 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

 

 

Задачата е изпълнена. 

 Издадени са 12 бр. Решения за издаване на разрешителни за емисии на парникови газове, 

във връзка с чл. 18, ал.1 от 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 ( Наредбата обн. ДВ бр.74 от 05.09.2014 г.). 

 

Брой разрешителни за емисии на парникови газове, които да бъдат 

актуализирани през 2015 г. (броят зависи от броя внесени уведомления) 

2. Преразглеждане и актуализиране на разрешително за емисии на парникови газове и 

представен план за мониторинг съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 

601/2012г. и 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 (обн. ДВ бр.74 от 05.09.2014 г.). 

  

Срок: 35-дневен срок от уведомлението 

на оператора за промяна 

Отг.. : Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 6 бр. решения за актуализиране на РЕПГ и Плана за мониторинг, във връзка с 

настъпили промени в работата на инсталацията, съгласно чл. 17, ал.1 от Наредбата и 6 

бр. решения за отмяна на разрешителното. 

 

3. Одобряване на планове за мониторинг на годишните емисии и данните за 

тонкилометрите на авиационни оператори, за които администрираща държава-

членка е България, както и актуализиране на вече одобрени планове за мониторинг. 

  

Срок: 24 дневен срок от получаване 

документите 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 
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Забележка- През 2015 г. не са постъпвали документи от авиационни оператори , които 

да налагат актуализиране на одобрените планове за мониторинг. 

 

4. Откриване на партиди на оператори, на авиационни оператори, лични и търговски 

партиди и партиди на верификатори в НРТКЕПГ 

  

Срок: 31-дневен срок от получаване на 

заявлението 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 5 бр. решения за откриване на партиди в НРТКЕПГ (верификаторски, лични, 

операторски и търговски) и 2 бр. решения за спиране на достъпа до партиди в НРТКЕПГ  

 

5. Одобряване с Решение промяна на упълномощените представители по партиди в 

НРТКЕПГ 

 Срок: 31-дневен срок от получаване на 

заявлението 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е ипълнена. 

Издадени са  22 бр. решения за промяна на упълномощени представители по партиди в 

НРТКЕПГ. 

 

6. Одобряване с Решение промяна в информацията по партидите в НРТКЕПГ 

  

Срок: 31-дневен срок от получаване на 

уведомлението 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са  17 бр. решения за актуализация на информацията по партиди в НРТКЕПГ. 

 

7. Закриване с Решение на партиди на оператори и на авиационни оператори, на 

лични и търговски партиди в НРТКЕПГ 

  

Срок: след 40 работни дни от 

уведомяването на титуляря 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Издадени са 21 бр. решения за закриване на партиди в НРТКЕПГ. 

 

8. Закриване с Решение на партиди на верификатори в НРТКЕПГ 

 

 Срок: 10 работни дни от постъпилото 

искане 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

 

Забележка- през 2015 г. няма закрити партиди на верификационни органи. 

 

9. Приемане на годишни верифицирани доклади за емисии на парникови газове, 

отделени от инсталацията през предходната година. Проверка на предоставените 

данни от операторите за определяне на количеството квоти и потвърждаването на 

това количество преди внасянето му в партидата на инсталацията в Националния 
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регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) 

  

Срок: 31.03.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Приети и проверени са верифицираните количества емисии на всички оператори на 

инсталации. Годишните верифицирани доклади за 2014 г. са оповестени на страницата 

на ИАОС. Изключение – дружеството „Ремотекс –Раднево“ ЕАД не е представило 

годишен верифициран доклад за 2014 г. 

 

10. Приемане на верифицирани годишни доклади за емисиите и данните за 

тонкилометрите на авационни оператори. 

  

Срок:  31.03.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Приети и проверени са верифицираните емисии и данните за тонкилометрите за 2013 и 

2014 г. на всички авиационни оператори. 

 

11. Разпределение на квоти за 2015 г. на оператори на инсталации и на авиационни 

оператори, участващи в схемата за търговия с емисии на парникови газове 

  

Срок:  28.02.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Разпределени са квоти на операторите на инсталации и операторите на авиационните 

оператори. 

 

12. Отразяване на годишните верифицирани емисии, за всяка  инсталация в 

Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове 

 

 Срок:  31.03.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

Отразени са верифицираните годишни емисии за 2014 г. на всички оператори на 

инсталации, с изключение на „Ремотекс Раднево“ ЕАД и са отразени верифицираните 

годишни емисии за 2013 и 2014 г. на всички авиационни оператори.  

 

13. Предаване на квоти от емисии с цел тяхната отмяна равняващи се на годишните 

верифицирани емисии от оператори на инсталации в Националния регистър за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

 Срок:  30.04.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 

Задачата е изпълнена. 

 Предадени са 34 305 079 бр. квоти от операторите на инсталации (с изключение на 

„Ремотекс - Раднево“ ЕАД ) за 2014 г. и са предадени 519 411 бр. квоти за 2013 и 2014 г. 

от  всички авиационни оператори. 

 

14. Отмяна на квоти, предадени за 2014 г. в съответствие с изискванията за отмяна в 

Регламент (ЕС) № 389/2013 г. 

 Срок:  30.06.2015 г. 

Отг.: Отдел РЕПГРТЕ, Дирекция РР 
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Задачата е изпълнена. 

 Всички предадени квоти са отменени  

 

 

VIII. Предоставяне на обществеността на информация за околната среда 

 

1. Актуализиране на интернет сайта на ИАОС – оптимизиране на потребителския 

интерфейс и обогатяване на информацията за околната среда, предоставяна на 

обществеността. 

 Срок: постоянен. 

Отг.: Дирекции ИОТМСВО, МООС, РР и 

ГД ЛАД 

 

Задачата е изпълнена.  

Обновена и обогатена е специализираната информация за състоянието на околната среда 

Изработена е мобилна версия на интернет сайта. 

 
2. Изготвяне и публикуване на ежедневни бюлетини за състоянието на атмосферния 

въздух и радиационната обстановка в страната 

 Отг.: Отдели МВх и РММШ, 

 Дирекция МООС, отдел ПИС, Дирекция 

ИОТМСВО  

 

Задачата се изпълнява текущо.  

Бюлетините са качени на страницата на ИАОС 
 

3. Изготвяне и публикуване на тримесечен бюлетин за състоянието на околната среда в 

Р. България, на основание чл.17, т.5 б. „в“ от Устройствения  Правилник на ИАОС. 

 Отг.: Отдели:МВх, МВд и РММШ, 

Дирекция МООС; отдел РКПКЗ, Дирекция 

РР; отдели ПИС и ПП, Дирекция 

ИОТМСВО 

Задачата се изпълнява текущо. 

 Бюлетините са качени на страницата на ИАОС в Интернет. 

 

4. Изготвяне на План на събитията на ИАОС за 2015 година. 

  

Срок:10.02.2015 г. 

Отг.: Отдел МСВО, Дирекция ИОТМСВО 

Задачите от плана са изпълнени. 

 

 

5. Предоставяне на информация на обществеността в съответствие със ЗООС и ЗДОИ 

  

Срок: постоянен съобразно нормативно 

определения срок 

Отг.: Отдел МСВО, Дирекция ИОТМСВО  

и всички дирекции в ИАОС 

Задачата е изпълнена. 

По реда на Закона за достъп до обществена информация в ИАОС са регистрирани 123 бр. 

заявления, на 19 бр. запитвания е отговорено с писма. Издадени са 101 бр. решения за 

предоставяне на информация по реда на ЗДОИ и 3 бр.  отказа за предоставяне на 

информация по реда на ЗДОИ. Обжалване 2 бр.: Отказ за достъп до информация изложен 
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