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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРН и на 

Морската стратегия на страната 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53310 
 

 
 

Текст: След потвърждението от Европейската комисия, че са изпълнени произтичащите от 
европейското законодателство ангажиментите за приемане на актуализирани Планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ), МОСВ получи  същото потвърждение от Комисията и за още 
два типа стратегически документа. С приемането на първите Плановете за управление на риска от 
наводнения (ПУРН) и на Морската стратегия на България, беше елиминиран рискът от наказателна 
процедура срещу България. 
Четирите ПУРН – за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район, 
както и Морската стратегия бяха приети от Министерския съвет на 28 декември 2016 г. С това бяха 
изпълнени и ангажиментите на МОСВ по предварителните условия на Европейската комисия, 
заложени в Споразумението за партньорство. 
Плановете за управление на риска от наводнения са нов инструмент не само за България, но и за 
Европа. Те са изключително важни за намаляване на риска от наводнения и опазване на човешкото 
здраве и инфраструктурата, стопанска дейност, защита на околната среда и културно-историческото 
наследство, както и за подобряване на готовността на населението и администрацията.  При 
разработването им е изготвена предварителна оценка на риска от наводнения и са определени 
райони със значителен  потенциален риск, като са изготвени карти с различни сценарии на 
заливане при висока вълна и идентифицирани рисковите обекти. Изготвените карти са налични на 
интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да служат при вземане на решения 
за строителство, инвестиции,  застраховане на имуществото и др. Въз основа на този анализ с цел 
минимизиране на риска от наводнения и последиците от тях в ПУРН са предвидени мерки за 
предотвратяване, защита и подготовка, включително подобряване на прогнозите и системите за 
ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения. 
Приетите ПУРН и програмите от мерки са публикувани на интернет страниците на Басейновите 
дирекции и на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259 
Морската стратегия и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на 
морската околна среда е другият стратегически документ. В нея са включени 6 национални и 17 
трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски 
защитени територии за България и Румъния, както и Планове за управлението им. Разработен е и 
Регионален план за действие по морските отпадъци в Черно море и общ план за ранно откриване и 
оценка на въздействието на неместни видове и др. Част от мерките са насочени към въвеждане на 
насърчителни механизми за използване на по-щадящи техники за риболов и добив на морска 
храна, мерки за регулиране на подводния шум и други. 
Морската стратегия се разработва за първи път за страната, изготвена е в изпълнение на 
изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Насочена е към 
опазване на състоянието на морските води на България, които включват крайбрежните 
и  териториалните морски води и изключителната икономическа зона на страната. За крайбрежните 
морски води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморския район. 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259
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Морската стратегия за периода 2016-2021  е публикувана на интернет страницата на Басейнова 
дирекция Черноморски район и на МОСВ  (http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 ) 
 
 

Източник: b2bmedia.bg 
 

Заглавие: МОСВ подписа споразумение за 53 млн. лв. 

Линк: http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://www.economynews.bg/мосв-подписа-
споразумение-за-53-млн-лв-news75317.html 
 

 
 

Текст: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД) и 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подписаха на 10 януари 2017 г. Финансово 
споразумение за управление на средства за финансови инструменти по Приоритетна ос 2 
„Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 година. Документът беше подписан 
от министъра в оставка Ивелина Василева и изпълнителните директори на Фонда Илия 
Караниколов и Валери Белчев. 
Подписаното Финансово споразумение цели осигуряването на ефективно и устойчиво управление 
на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" с подкрепа от ОПОС 2014-2020 г. в размер на 52 
431 581 лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на Република 
България и имат за цел да се улесни достъпа и да се подобрят условията за финансиране на 
икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектор „Отпадъци". Крайните получатели, които 
ще могат да се възползват от подкрепата, са държавни, общински и частни предприятия, общини и 
неправителствени организации. 
Планира се на ниво финансови посредници да се привлече частен капитал, който да мултиплицира 
средствата предоставени по ОПОС 2014-2020. Очаква се да се постигне съотношение на средствата 
от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на 
крайните получатели до края на 2017 г. ще бъдат над 250 млн. лева. 
Предстои подписване и на второ финансово споразумение между ОПОС и Фонда на фондовете по 
Приоритетна ос „Води". 
 

 

Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив е наложила санкции в размер на 70 000 лева през месец декември 
 

Линк: http://focus-radio.net/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80/ 
 

 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454
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Текст: През месец декември Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е 
наложила санкции в размер на 70 000 лева. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пловдив дежурен 
служител от Екоинспекцията. По думите му през последния месец на 2016 година експертите са 
извършили 223 проверки на 214  обекта, като 165 от тях са планови, а 58  извънредни. „В рамките 
на проведения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 
Общо събраните суми по наложени глоби и санкции за месеца са над 32 000 лева. Общините, 
получили най-големи приходи от наложени санкции са Пловдив, Садово, Карлово и Марица“, каза 
дежурният. През месец декември са постъпили 24 сигнала и писмени жалби, които са обработени 
своевременно. 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Глобалните инвестиции в чиста енергия през 2016 г.: 288 милиарда долара 

Линк: https://greentech.bg/archives/70339                             

 
 

Текст: Инвестициите в чиста енергия по света са намалели с 18 на сто, достигайки 287,5 милиарда 
долара. Спадът се дължи на намаляването на цените на възобновяемите технологии и и свиващите 
се разходи за ВЕИ проекти на големите пазари като Китай и Япония. Това показаха данни от нов 
годишен доклад на Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 
Китайските инвестиции във възобновяеми източници на енергия възлизат на 87,8 милиарда долара 
за миналата година. Това е с 26% по-ниска стойност в сравнение с пика на всички времена, който 
беше 119 милиарда долара – през 2015 г. В Япония инвестициите във ВЕИ са спаднали с 43% до 
ниво от 22,8 млрд долара. 
„След години на рекордни инвестиции, подклаждани от някои от най-щедрите преференциални 
тарифи света, Китай и Япония сега намаляват темпа на изграждане на нови мащабни проекти и 
изместват фокуса към „сдъвкването“ на капацитета, който вече са изградили,“ казва Джъстин Ву, 
ръководител на BNEF за азиатските пазари. 
Въпреки че като цяло инвестициите са намалели, офшорните ветроенергийни системи се радват на 
ръст – те отчитат рекордно финансиране в размер на 29,9 милиарда долара през 2016 г. Това е с 40 
на сто по-високо от предходната година. 

 
 
Източник: pzdnes.com 
 

Заглавие: Намалиха банковите гаранции за площадките събиращи черни и цветни метали 

Линк: 
http://pzdnes.com/2017/01/12/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0/ 
 

https://greentech.bg/archives/70339
https://greentech.bg/archives/70339
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Текст: С изменение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат банкови гаранции и за 
площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). До настоящия момент това задължение имаха 
притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ). 
За контролираната от РИОСВ-Пазарджик територия са издадени 54 разрешителни, като от тях 17 са 
за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и други отпадъци, 48 са само за излезли 
от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и 31 за излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване /ИУЕЕО/. За 2016 година, при упражнeния контрол не са констатирани 
нарушения, свързани с банковите гаранции. 
Съществените промени са в сила от 03.01.2017г. Задължените лица имат срок три месеца след тази 
дата да внесат банкови гаранции. Това задължение се  определя със Закона за изменение и 
допълнение на ЗУО, обнародван в бр. 105 на ДВ от 30.12.2016г. 
С промените се намалява размера на банковите гаранции за дейността с ОЧЦМ от 25 000 лева на 
15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и 
размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за ИУМПС и ИУЕЕО. Когато дружеството 
извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, 
независимо от броя на изброените потоци отпадъци. 
Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от 
документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. При 
влязло в сила наказателно постановление, когато санкцията не е заплатена доброволно, банковата 
гаранция се усвоява до размера на вземането. 

  

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Близо половин тон образувани отпадъци се падат на човек в област Добрич 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1636401                              

 
 

Текст: Депонираните битови отпадъци в петте депа в Добричка област през 2015 година възлизат 
на 67 хил. тона, а заетата площ от депата е 332 дка, съобщават от Териториалното статистическо 
бюро. В областта през 2015 г. общо образуваните битови отпадъци са 89 хил. т., при общо 
количество за страната 3 011 хил.тона. Предадените директно за рециклиране битови отпадъци за 
2015 г. са 3 хил. тона. Предадените в съоръжения за вторично третиране битови отпадъци възлизат 
на 19 хил. тона. Това отрежда за 2015 г. на област Добрич 19-то място, като на първо място с най-
малко общо образувани битови отпадъци е област Видин, а с най-много - столицата.  
Спрямо предходната 2014 г. количеството на общо образуваните битови отпадъци в областта 
намалява с около 13 хил. т., т.е. с 12.7%. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява 
чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи. 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1636401
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Населението, обхванато с услуги по сметосъбиране през 2015 година в област Добрич, е 94.6% от 
общото за областта, като за страната обхванатото население е 99.6%. Обслужените населени места 
в областта през 2015 г. са 189. Образуваните битови отпадъци на човек от населението за 2015 
година са оценени на 490 кг. годишно, което е със 71 кг. над средното за страната за същата година 
и с 63 кг. по-малко спрямо образуваните битови отпадъци на човек в областта през предходната 
2014 година. През 2015 година област Добрич е на 23-та позиция по образувани битови отпадъци 
на човек на година от всички 28 области. 
През 2015 г. в област Добрич са наблюдавани 15 пункта за измерване на нивото на шум. 
Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 
55-60 децибела. С най-неблагоприятна акустична среда остава само един пункт, където са 
измерени максимални шумови нива в границите от 68 – 72 dB. През 2015 г. не са регистрирани 
шумови нива над 72 децибела. 

 
 


