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 Асоциация на свободното слово “ Анна Политковская” 
носител на Международна награда  

за защита на човешките права “ Златен гълъб”  
Изх. № 04-14/14.04.2014 
 
 
 
 

До Martin Schulz  
Председател на Европейския парламент 
 

До Erminia MAZZONI  
Председател на Комисия по петиции при Европейския парламент 
 
До Janez Potočnik 
Еврокомисар по околна среда 
 
До Renaldo Mandmets 
Генерална дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия 
( На Ваш вх. № CHAP(2013)03241 ) 
 
До Росен Плевнелиев 
Президент на Р България 
( На Ваш вх.  № 94-00-274/01.04.2014 ) 
 

До Михаил Миков 
Председател на Народното събрание 
(На Ваш вх. № ПГ- 306-01-113/30.10.2013) 
 

До Пламен Орешарски 
Председател на Министерския съвет 
( На Ваш № 533/03/03.04.2014 ) 
 
До Драгомир Стойнев 
Министър на икономиката и енергетиката  
( На Ваш вх. № 92-00-582/02.04.2014 ) 
 
До Искра Михайлова 
Министър на околната среда и водите 
( На Ваш изх. № с – 132/11.03.2014 ) 
 
До Спиридон Александров 
Ръководител на Управляващия орган на ОП “Околна среда 2007-2013” 
( На Ваш изх. № 08-00-4463/14.01.2014 ) 
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До Борислав Хлебаров 
ВНД Директор “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския съюз(АФКОС)” при МВР 
 
До Сотир Цацаров 
Главен прокурор на Република България 
( На Ваш вх. № 14366/2013 ) 
 
 
 

Допълнение към СИГНАЛ  
 

от Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна 
Политковская”, с адрес за кореспонденция: 3400 Монтана, ул.”22 септември” № 40, GSM 
+359887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com  
 
Относно: С пари на Европейския съюз тровят с тежки метали населението на гр. Монтана – 
Министерският съвет напомня на Министерството на околната среда и водите за липсата на 
отговор, въпреки трикратните напомнителни писма от Правителствената администрация 
 
 
     Уважаеми господа, 
     От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” бихме 
искали да Ви уведомим, че получихме копие от писмо № 533/03 от 03.04.2014 г., в което от 
Министерския съвет на РБ напомнят на Министерството на околната среда и водите за липсата 
на отговор, въпреки трикратните напомнителни писма от Правителствената администрация. 
 

     Прилагаме писмо на Министерството на околната среда и водите № с-132 от 11.03.2014 г., в 
което “горещият картоф” МОСВ прави опит да го прехвърли на Министерството на икономиката 
и енергетиката, въпреки изразеното становище на Министерския съвет за компетентността на 
администрацията на МОСВ по поставените въпроси в нашите сигнал и няколко допълнения. 
 

     Горното поредно напомняне на Правителствената служба до МОСВ потвърждава нашето 
безпокойство за безхаберието на последното, особено след категоричния извод на Окръжна 
прокуратура-Монтана с Постановление от 19.03.2014 г.(което Ви изпратихме с наше писмо изх. 
№ 04-01/01.04.2014 г.), че в случая се касае за извършено престъпление по чл. 352, ал. 1 от 
Наказателния кодекс: “ Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни 
течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски 
води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с 
това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за 
културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от 
свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.” 

Приложение: 1. Писмо № 533/03 от 03.04.2014 г. на Министерския съвет. 
                         2. Писмо № с-132 от 11.03.2014 г. на Министерството на околната среда и водите. 

     С уважение: 
                                         Петър Пенчев 
член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” 


