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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Има всички условия ПУРБ и ПУРН да бъдат приети до края на годината 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51612   

 
 

Текст: Има всички условия Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за 
управление на риска от наводнения (ПУРН) за всеки от четирите района  за басейново управление 
да бъдат приети до края на годината от Министерския съвет и докладвани пред Европейската 
комисия. Това стана ясно на първото заседание на Координационния съвет по водите, което се 
състоя днес в Министерския съвет, председателствано от министъра на околната среда и водите 
Ивелина Василева. 
Координационният съвет по водите е създаден през 2015 г., а с постановление на Министерския 
съвет от август 2016 г. е приет правилника за неговата организация и дейност. Председател на 
Координационния съвет е министърът на околната среда и водите, като в него участват 
представители на всички заинтересовани министерства и на Националното сдружение на общините 
в Република България. Съветът има за цел да осигури необходимата координация при 
разработването и изпълнението на ПУРН и ПУРБ, вкл. по отношение на финансирането на 
програмите от мерки към тях. 
ПУРН и ПУРБ са стратегически планове на държавата за управление на водите и на риска от 
наводнения. Изпълнението им ще има положителен ефект както за околната среда, така и за 
населението и всички сектори на икономиката на страната, отбеляза министър Ивелина Василева. 
На заседанието на Координационния съвет е прието единодушно решението министърът на 
околната среда и водите да проведе процедура за внасянето на ПУРН и ПУРБ за разглеждане от МС. 
Приемането им  до края на годината е част от изпълнението на предварителните условия в 
Споразумението за партньорство между България и ЕК. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Италиански учен аутопсира запазени трупове на китоподобни в Тракийския университет 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51606  

 
 

Текст: По покана на Министерството на околната среда и водите италианският учен от 
университета в Падуа проф. Сандро Мацариол извърши аутопсия на два мъртви делфина, намерени 
край Бургас през лятото и съхранени чрез дълбоко замразяване от РИОСВ. Демонстрацията с учебна 
цел бе направена в Тракийския университет в Стара Загора в присъствието на студенти, 
преподаватели и експерти от МОСВ. 

http://www5.moew.government.bg/?p=51612
http://www5.moew.government.bg/?p=51606
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Учените търсят възможните причини за смъртта на двата екземпляра от вида „муткур“ и 
„обикновен делфин“, немерени в неразложено състояние, годни за аутопсия. Взети са десетки 
проби за хистологични, вирусологични, генетични, бактериални изследвания и за замърсители, от 
различни органи на двата бозайника, които ще бъдат фиксирани, за да могат да се направят 
качествени изследвания за причините, поради  които е настъпила смъртта на животните. 
Материалите ще бъдат изпратени в лаборатория на университета в Падуа, откъдето след 2-3 
месеца трябва да разберем възможните причини за гибелта на бозайниците. 
При аутопсията са открити паразити (кръгли червеи – нематоди) в храносмилателния тракт и белите 
дробове на бозайниците, които не могат да бъдат причина за смъртта на делфините. На този твърде 
ранен етап от изследванията, не може да се каже от какво е настъпила гибелта на бозайниците, 
категоричен е проф. Мацариол. Необходимо е да се направят проучвания на органите, за да може 
да се идентифицират няколко възможни причини и механизмът за настъпване на смъртта. 
 
 

Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: 25 акта за нарушения по отпадъците са съставили от РИОСВ 

Линк: http://novinite.bg/articles/130217/MOSV-S-blizo-40-se-namalyavat-vrednite-emisii-pri-

izpolzvaneto-na-visokokalorichni-vaglishta-za-ogrev 

 
 

Текст: Използването на сухи дърва и висококалорични въглища за огрев намалява замърсяването 
на въздуха и същевременно не ощетява семейния бюджет. Видът и състоянието на твърдите горива 
за отопление през зимния сезон е важно, защото широкото им използване е една от основните 
причини за повишаване на нивата на фини прахови частици във въздуха в страната, което има 
отражение и върху човешкото здраве, предупреждават от МОСВ, предаде БГНЕС. 
Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че за периода 
октомври-март превишенията на нормите за чистота на въздуха са десет пъти повече от тези за 
периода април-септември, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. 
С до 40 процента намаляват вредните емисии при отопление с изсъхнали, а не наскоро отсечени 
дърва, напомня директорът на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ Иван Ангелов, в 
разгара на новия отоплителен сезон след рязкото застудяване. Изсушаването на дървата не води до 
допълнителни разходи за домакинствата, но има значителен ефект за опазване на околната среда, 
подчертава той. 
Цената на дървесината е на кубик, а не на килограм, затова е добре още при поръчката да се 
изискват сухи дърва, а не наскоро отсечени. Ако вече са доставени мокри дърва, е добре те да 
бъдат оставени да изсъхнат по естествен път за около година преди да се горят. Положителен ефект 
може да има и закупуването им през пролетта и използване - през зимата. Ако и това не е 
възможно, подготвената за горене дървесина може да се изсуши за 1-2 седмици на безопасно 
разстояние около печката или горивната инсталация. Подобни мерки ще доведат до постигане на 
желания топлинен комфорт при изразходване на по-малко материал. 
Въздухът ще се замърсява по-малко и при използването на висококалорични въглища за отопление. 
Те имат ограничено съдържание на сяра и пепел, и макар да са по-скъпи, отделят повече топлина и 
желаната температура се постига с изгарянето на по-малки количества. По тази причина цените им 
стават съпоставими с тези на нискоенергийните въглища. 
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Почистването на комините всяка година също може да намали концентрациите на замърсители в 
населените места, защото подпомага доброто разсейване на изпусканите газове, отбеляза Иван 
Ангелов. 
МОСВ води последователна политика за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух в 
страната и подкрепя общините в усилията им за справяне с проблема. За целта по новата 
Оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.) през 2017 г. ще бъде открита процедура за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя ще бъде с бюджет 111 
млн. лева и по нея ще могат да кандидатстват общини с нарушено качество на въздуха. 
С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух от 2015 г. на общините бяха дадени по-
големи правомощия за ограничаване на вредното въздействие на битовото отопление и транспорта 
върху атмосферния въздух в градовете. Кметовете могат да определят зони с ниски емисии на 
вредни вещества, в които да се въведат ограничения за дейности, които водят до замърсяване. 
Градоначалниците могат още да ограничават движението на автомобили или употребата на 
определени видове горива за битово отопление от населението. 
След 2011 г., независимо, че на много места нормите все още не са постигнати, има устойчива 
тенденция за подобряване на качеството на атмосферния въздух в страната, посочи Иван Ангелов. В 
момента към Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух 
функционират 30 автоматични измервателни станции, 4 станции - в екосистеми, 9 пункта с ръчно 
пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 5 системи на принципа на диференциална 
оптична атомноабсорбциона спектрофотометрия. 
Системата на МОСВ разполага с 6 мобилни автоматични станции за контрол на качеството на 
въздуха, които са разположени в Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна 
среда (ИАОС) в София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна и Русе. На интернет-страницата на 
ИАОС ежедневно се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната.  
 
 

Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: ВЕЦ пресуши язовир, глобиха го с хиляда лева 
Нивото на язовир „Пчелина“ падна под допустимите стойности, след жалби МОСВ промени 
разрешението за ползване 
 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/212865-vec-presushi-azovir-globiha-go-s-hilada-leva 
 

 
 

Текст: От няколко месеца хората в Пернишко недоволстват, защото виждат, как постепенно пада 
нивото на водата на местния язовир „Пчелина“. Той се използва за риболов и е с площ от 5 кв. км, а 
обиколката на целия язовир е 34 км. Причината – от 2016 година с разрешение на Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ) част от водите на язовира се използват за производство на 
енергия от новосъздадения ВЕЦ „Пчелина“. Той функционира след издадено разрешение на 
ведомството от месец май, 2016 г. След това хората наблюдават как нивото на водата спада и 
язовирът бавно, но сигурно се пресушава. Според местните жители ВЕЦ „Пчелина“ не само 
пресушава язовира – това се случва без никакъв надзор от страна на контролните органи и 
съответно без никакви санкции. Язовирът е един от най-колоритните в България, тъй като на дъното 
му се намира село Пчелинци, което е потопено през 70-те години на миналия век, и с параклиса на 
скалата над него, който тази година навърши 666 г. от построяването му.  
Нивото намалява още от месец юни  
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През месец юни брегът на язовира се оголва, а нивото на водата спада, сигнализират местните 
жители. Това се случва само месец, след като ВЕЦ „Пчелина“ функционира след получено 
разрешение от Министерството на околната среда и водите. Централата е частна и има сключен 
договор с ведомството за използването на водата. След запитване на Факти.бг до министерството 
стана ясно, че не се допуска нивото на язовира да пада под 53,500 млн. кубични метра. Според 
кмета на община Ковачевци Васил Станимиров обаче нивото на водата може да спадне до т. нар. 
„мъртъв обем на язовира“, което представлява най-ниската част от обема на водохранилището – 30 
млн. кубични метра вода. Според кмета, хипотетично може да се стигне до ситуацията част от 
стената на язовира да се разсъхне. Това може да доведе до пробив в стената на язовира и заплаха 
за сигурността на селата, които се намират в близост до него –Лобош, Калище, Жаблено, Земен. 
Затова и се стига до жалбата на кмета на местната община и на жителите на селата, които 
призоваха Министерството да направи проверка и да прекрати договора с частния ВЕЦ, който 
източва голямо количество от водата от язовира.  
 
 

Източник: bulgaria.utre.bg 
 

Заглавие: Успешно завършиха процедурите по разработване на новите планове за управление на 
Пирин и Витоша 
 

Линк: http://www.bulgaria.utre.bg/2016/11/30/402707-
uspeshno_zavurshiha_protsedurite_po_razrabotvane_na_novite_planove_za_upravlenie_na_pirin_i_vi
tosha 

 

 
 

Текст: Национална гражданска коалиция "Природа за хората и регионите" излезна с официално 
обръщание към медиите, ето пълният текст: 
Преди няколко дни успешно са били финализирани процедурите, свързани с изработване на 
плановете за управление на планините Пирин и Витоша, съобщиха от Национална гражданска 
коалиция "Природа за хората и регионите". От Оперативната програма "Околна среда", от 
Управляващия орган и от Министерство на околната среда и водите са излезли с официално 
становище. Според него "плановете са изпълнени качествено и отговарят на предварително 
определените критерии в заданията". 
Следващият етап е министърът на околната среда и водите да разпореди провеждане на Висш 
експертен екологичен съвет /ВЕЕС/, на който да се разгледат и утвърдят плановете. Съветът е 
помощен орган, подпомагащ работата на министъра. В него влизат представители на различни 
държавни институции, кметове, областни управители, други заинтересовани страни и 
неправителствени организации. Решенията на ВЕЕС не са задължителни за МОСВ. Последната 
стъпка е приемане на новите планове за управление от Министерския съвет по предложение на 
министъра на околната среда и водите. След повече от десетилетие, най-после ще се даде 
възможност да започне цялостната модернизация на всички съоръжения на Витоша, включително и 
възстановяване на Княжевския лифт. За Банско - ще може да започнат законови процедури за 
изграждане на дългоочакваната втора кабина. 
 
 

 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Евромин: Силното търсене на метали и минерали се дължи на новите икономики  
Търсенето в ЕС е минимално, твърди европейската асоциация на минните компании 
 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/evromin-silnoto-tyrsene-na-metali-i-minerali-se-dylji-
na-novite-ikonomiki-229329/ 
 

 
 

Текст: Силното търсене на метали и минерали се дължи на новите развиващи се 
индустриализирани икономики извън Европейския съюз (ЕС), а търсенето на метали и минерали в 
Европа е минимално. Това се казва в позиция на Евромин - европейската асоциация на 
рудодобивните компании, разпространена от Българската минно-геоложка камара по 
повод Европейската седмица на суровините. 
Организацията коментира в позицията си, че добивът на полезни изкопаеми е от основно значение 
за европейския индустриален ренесанс и ЕС трябва да действа, за да запази 
конкурентоспособността на своите индустрии.  
В позицията се казва още, че ЕС преживя най-лошата рецесия от началото на своето съществуване. 
Добивът, който следва свои собствени икономически цикли, също беше засегнат от кризата. Той, 
според организацията, също има нужда от мерки и политики, за да гарантира, че допринася в пълна 
степен за новия растеж на Европа. 
Евромин изтъква, че добивната дейност осигурява заетост на около 30 млн. души в Европа. 
Организацията настоява, че „ЕС не трябва повече да жертва икономически или стратегически 
интереси в името на свободната търговия и по-конкретно в сферата на суровините. "Съюзът трябва 
да настоява за истински свободна и честна търговия“, посочва се в позицията. 
Според становището предоставянето на по-добри условия за минната индустрия в Европа може да 
намали зависимостта от вносни суровини и оттук да направи ЕС по-силен и по-надежден търговски 
партньор. 
Силното все още търсене на метали и минерали се дължи на новите развиващите се 
индустриализирани икономики в други части на света, казва Евромин. Организацията определя 
търсенето на метали и минерали в ЕС като  „минимално“ и с цел поддръжка на инфраструктурата. 
Индустрията обаче смята, че способността на минната индустрия да допринася за една по-силна 
икономически Европа в момента се ограничава от самата Европа. 
„Достъпът до находища, достъпът до обучена работна ръка, достъпът до енергия на конкурентни 
цени са само част от нещата, които очакваме от европейските икономически политики – за 
дългосрочното добро на Европейския съюз“, пише в съобщението. 
Там се допълва, че предизвикателство ще остане и  достъпът до рисков капитал.  
 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915

