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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева представи в ЕК резултатите от работата на МОСВ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51956  

   

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна в Брюксел с 
еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Велла. Представени бяха 
постигнатите резултати в областта на прилагането и изпълнението на европейското 
законодателство. Министър Василева посочи постигнатия напредък по текущите наказателните 
процедури срещу България. Отчетен бе напредък в броя на закритите наказателни процедури – 39 
за периода 2007 – октомври 2016 г. Подчертана бе последователната политика на МОСВ по 
изпълнението на мерките, произтичащи от постановени съдебни решения, както и предприетите 
конкретни и целенасочени действия с оглед закриване на случаите преди съдебната фаза.  Комисар 
Вела благодари за доброто сътрудничество и похвали постигнатия от България напредък. 
В рамките на посещението, министър Василева представи актуална информация по предприетите 
от България мерки в изпълнение на Рамковата директива за водите по разработването на планове 
за управление на речните басейни и Директива 2007/60/ЕО, относно оценката и управлението на 
риска от наводнения, изразяващи се в разработването на плановете  за управление на речните 
басейни (ПУРБ) и на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). 
Министерството е предприело всички мерки за изпълнение на ангажимента по приемане и 
докладване на ПУРБ до края на 2016 г. през Европейската информационна система за водите 
(WISE). Страната е във финален етап по приемане и докладване на Плановете за управление на 
риска от наводнения. Предприети са необходимите мерки ПУРН да бъдат приети от Министерския 
съвет и докладвани през Европейската информационна система за водите до 30 декември 2016 г. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Учени и експерти обсъдиха резултатите от картирането на екосистемите и 

предоставяните от тях екосистемни услуги 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51960      

 
 

Текст: В Министерството на околната среда и водите се състоя координационна среща между 
членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Целта 
им е оценка на състоянието на екосистемите в България и предоставяните от тях екосистемни 
услуги. 
На 1 декември 2016 г., в ролята на домакин бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за 
оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в 

http://www5.moew.government.bg/?p=51956
http://www5.moew.government.bg/?p=51960
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партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), 
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на 
природата (NINA). Проектът цели изготвянето на Национална методологическа рамка за картиране 
и оценка на екосистемите, и осигуряване на административна подкрепа и координация на седемте 
проекта, които извършват теренна работа по картирането на екосистемите и услугите, които 
осигуряват. 
Екипите от учени и експерти в различни области на естествените науки обсъдиха напредъка при 
разписването на Националната методологическа рамка и проблемите, възникващи при 
прилагането ѝ на терен. 
Членовете на екипите, извършващи картирането представиха подробно резултатите от 
приключилата на 30 ноември 2016 г. in situ верификация на всички екосистемни типове – 
агроекосистеми, тревни екосистеми, храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски екосистеми, 
площи с рядка и без растителност, реки и езера, влажни зони, горски и храсталачни екосистеми, 
урбанизирани екосистеми. При докладването стана ясно, че сериозни трудности в картирането са 
срещнали всички екипи, работещи на терен по екосистемите, при набирането на данни за 
предоставяните от екосистемите културни услуги. Разисквани бяха терминологични и смислови 
разминавания по отделните екосистеми, както и  редица  въпроси от методически и практически 
характер, възникнали при изпълнението на проектите. 
Представени и обсъдени бяха: 
Анализ на припокриването и очакваните „дупки“ (получени разминавания в границите на 
картираните екосистеми) при различните типове екосистеми 
Необходимостта от унифициране на номенклатурните таблици с индикаторите за състоянието и 
предоставяните екосистемни услуги 
Изискванията на Програмния оператор за процедурата, по която ще се приемат пространствените 
резултати 
Възможностите за оптимизиране и подобряване на комуникация между отделните проекти и 
обмяната на добри практики. 
С тази и бъдещи дискусии се цели да бъде осигурена сравнимост на резултатите по отделните 
проекти, така че създадените от тях пространствени данни да бъдат еднакви като формат и 
еднотипни като съдържание, за да може да се публикуват в специализирания модул към 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), изготвян по проект 
IBBIS, с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда. 
Проучванията и оценката на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги ще 
послужат за създаването на набор от управленски инструменти, подпомагащи вземането на 
правилните решения за устойчивото ползване на екосистемите и екосистемните услуги в България. 
  
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: МОСВ и ДНП „Пирин“ провериха ремонтирания ски-път „Бъндеришка поляна - Банско“ в 
района на местността Пещерите 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100768716/mosv-i-dnp-pirin-proveriha-remontirania-ski-pat-

banderishka-polana-bansko-v-raiona-na-mestnostta-peshterite       

 
 

http://bg03.moew.government.bg/node/295
http://bg03.moew.government.bg/node/294
http://bg03.moew.government.bg/node/291
http://bg03.moew.government.bg/node/292
http://bg03.moew.government.bg/node/288
http://bg03.moew.government.bg/node/289
http://bg03.moew.government.bg/node/293
http://bg03.moew.government.bg/node/290
http://bg03.moew.government.bg/node/297
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100768716/mosv-i-dnp-pirin-proveriha-remontirania-ski-pat-banderishka-polana-bansko-v-raiona-na-mestnostta-peshterite
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100768716/mosv-i-dnp-pirin-proveriha-remontirania-ski-pat-banderishka-polana-bansko-v-raiona-na-mestnostta-peshterite
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Текст: Ремонтът на ски-пътя в Банско е извършен с разрешение на Министерство на околната среда 
и водите и дирекцията на Национален парк Пирин. Проверката е извършена от експерти на МОСВ 
на мястото, където стана голямото наводнение в началото на ноември. Повод за инспекцията е 
сигнал от екологични организации, че ски пътят се възстановявал „незаконно“.  
На 1 декември експерти на Дирекция„Национална служба за защита на природата“ към МОСВ и 
служители от ДНП „Пирин“ извършиха проверка на ски-път №1 „Бъндеришка поляна - Банско“ в 
района на м. Пещерите. 
Проверено е изпълнението на възстановителните дейности по компрометирани участъци от ски-
пътя, за отстраняване на нанесени камъни и скална маса, ремонт на повредени тръбопроводи на 
системата за изкуствен сняг, обслужваща ски-пътя, както и по извозване на разрушените 
съоръжения от територията на НП „Пирин“. 
Възстановителните дейности са необходими за отстраняване на щетите, нанесени от излизането на 
водите от коритото на река Глазне в местността Пещерите и обявеното бедствено положение в 
Банско на 9 ноември 2016 г. При проверката констатира, че: възстановителните дейности са 
приключени,  пътят е видимо заравнен, инсталацията за изкуствен сняг работи, не е допуснато 
увреждане на съществуващата растителност в района на действие, не е допуснато замърсяване на 
околната среда, по трасето няма тежка строителна техника. 
 
 

Източник: novini.dir.bg 
 

Заглавие: 30 бона ГЛОБА от РИОСВ отнесе „Елинор-металс“, 10 000 лв. е САНКЦИЯТА за „Свиком“, 
а 2 000 – за „Биовет“ 
 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=24680927    
    

 
 

Текст: Експертите от РИОСВ в Пазарджик извършиха през ноември 102 проверки на 90 обекта. В 
рамките на контролa са дадени 37 предписания. За констатирани административни нарушения на 
Закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на опазването на околната 
среда са съставени три акта. Издадени са пет наказателни постановления, с които са наложени една 
глоба и четири имуществени санкции в общ размер 46 000 лв. С имуществена санкция от 2000 лева 
е наказано дружеството „Интерес 3000” ООД за неизпълнено предписание по Закона за опазване 
на околната среда. По същия закон и за същото нарушение с 2000 лева е глобено физическо лице. 
За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, на „Свиком“ АД е наложена 
имуществена санкция в размер на 10 000 лв. За установено превишение по някои показатели на 
индивидуалните емисионни ограничения на „Биовет“ АД е наложена имуществена санкция от 2000 
лв. по Закона за водите. „Елинор-металс“ ЕООД е наказано с 30 000 лв. по Закона за управление на 
отпадъците за третиране на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 72 обекта провери РИОСВ - Плевен през ноември  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1627679 

http://novini.dir.bg/news.php?id=24680927
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Текст: Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Плевен извършиха 
през ноември 77 проверки на 72 обекта, от които 20 извънредни проверки. 
Дадени са 14 предписания и са съставени два акта за установени административни 
нарушения.Издадено е едно наказателно постановление и са влезли в сила две наказателни 
постановления. 
Издадена е заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и 
две наказателни постановления за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния 
въздух. Издадена е и заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на воден обект. 
През ноември по издадени наказателни постановления са събрани 300 лв. Сума в размер на 
1356,74 лв., събрана в преходен период е разпределена на съответните общини, на чиято 
територия се намират санкционираните субекти. 
За периода в РИОСВ - Плевен са постъпили шест сигнала и шест жалби. За всичките са предприети 
съответните действия - проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е 
установено, че два от сигналите са основателни, един неоснователен, един препратен по 
компетентност и по два предстои проверка. 
През ноември са извършени пет проверки за осъществяване на последваш контрол по дадени 
предписания от РИОСВ - Плевен. 
За периода са постъпили общо 92 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори 
и План- извлечения за сечи в държавни, обществени и частни гори. 
Издадени са 130 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционни предложения, 
планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на 
Глава втора от Наредбата за ОС. Преценките са основно за планове и програми, свързани със сеч на 
гори. 
Направени са проверки за местоположението на над 2000 поземлени имота спрямо границите на 
защитени зони, свързано с финансиране по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Започнаха проверки в Завода за отпадъци заради инцидент  
Отстранен е директорът на предприятието 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zapochnaha-proverki-v-zavoda-za-
otpadyci-zaradi-incident--229720/ 
 

 
 

Текст: Директорът на Завода за третиране на отпадъци Николай Савов е освободен от длъжност 
заради инцидент с общ работник. Работникът е паднал от стълба, закаран е в болница "Пирогов" и в 
следствие на усложнения е починал. Това каза на пресконференция в Столичната община кметът на 
София Йорданка Фандъкова, съобщи БНТ. 
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До провеждането на конкурс за директор временно е назначен Николай Желев, бивш общински 
съветник от СДС, който е работил в завода.  
Столичният кмет е назначила проверки - за здравословните и безопасни условия на труд в 
предприятието, за постъпилите количества отпадъци и за цялата отчетност на тези количества. 
Предстои да приключи и проверка на общинското дружество "Чистота Искър". 
"Почти всяка година правим проверка там и почти всеки път докладът се предава на прокуратурата. 
Този път няма да направим изключение", каза кметът. 
Проверката е за сключени договори за външни услуги и готовността на наличната техника на 
дружеството. На този етап е установено, че договори, които общината сключва с дружеството по т. 
нар. инхаус процедури, са превъзлагани на други фирми. 
Ще поискам прокуратурата да установи доколко допустимо и законно е това, посочи кметът. 
 

 

Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: 10 км. проводници задигнаха в Хасковско, над 8000 са кражбите на ток 
 

Линк: http://haskovo.info/48280/10-%D0%BA%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-
%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: 145 са посегателствата досега над съоръженията на EVN в Хасковска област. Откраднати са 
почти 10 км въздушни и кабелни линии на стойност 99 126 лв., в 51 трафопоста е извършена кражба 
на кабели за над 52 000 лв. 
От електроразпределителното дружество са направили 19 182 проверки на електромерите и са 
констатирали 8 194 манипулации върху тях. 
Областният управител Станислав Дечев прие в кабинета си ръководството на EVN България. В 
срещата участваха Робърт Дик – регионален мениджър на EVN България, Калина Трифонова – зам.-
председател на УС на EVN България и Костадин Величков – член на Съвета на директорите на EVN 
България. 
Калина Трифонова заяви, че от EVN България се надяват, което и да е следващото правителство на 
България, то да продължи политиката на сегашното. Тя бе категорична, че не само в областта на 
енергетиката, но и в държавата като цяло, реформите вече са започнали да дават резултат и затова 
е необходимо тяхното продължаване и завършване. 
Пред губернатора гостите отчетоха, че през 2016 г. в Хасковска област са направени инвестиции за 
10,7 милиона лева. Изградени са системи за дистанционно отчитане на битовите електромери, 
развита е мрежата и е повишена сигурността на захранването, намалени са технологичните загуби, 
реконструирана е мрежата. Направени са 29 нови трафопоста и над 70 км. нови електропроводи. 
EVN България в Хасковска област е готова за зимния сезон. Направени са инспекции на 
съоръженията, осигурена е аварийна служба на 24 дежурства, без почивен ден. 
През 2017 г. предстои въвеждане на дистанционно отчитане на електроенергията чрез електромери 
от друго поколение. Тези уреди ще елиминират човешкия фактор, ще доведат до обективни 
резултати и ще осигурят непрекъсната онлайн връзка за наблюдение, която ще сигнализира за 
всяка намеса в уреда. 

 

http://www.investor.bg/bylgariia/5/a/mnojestvo-propuski-v-pravilnika-kym-noviia-zop-otkri-kzk-213321/

