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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Международна научна конференция обсъди състоянието на екосистемите и 

екосистемните услуги, предоставяни от тях 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=54269 
 

 
 

Текст: 133-ма учени от 21 страни бяха посрещнати от българските им колеги в София на 
Международната научна конференция „Науката в действие“. Двудневният форум се провежда по 
проект MetEcoSMap, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП). 
МОСВ представи напредъка по проекта, който има за цел разработването на Методологична рамка 
за оценка и картиране на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги в България. Тази 
рамка включва 9 методики за деветте типа екосистеми идентифицирани на територията на страната. 
България е една от първите страни в Европейския съюз, която прави такава разработка. Богатото 
биологично разнообразие на България затруднява оценката на екосистемите и предоставяните от тях 
екосистемни услуги, но учените и еколозите са се заели да се справят с това предизвикателство. 
В рамките на конференцията се проведоха пленарни сесии и семинари по картиране на 
екосистемите, оценка на състоянието на екосистемите, картиране и оценка на екосистемните услуги, 
биофизични перспективи, социално-културни перспективи. 
Един от основните акценти на форума бе използваните методи за биофизична оценка на 
екосистемите и картографиране на екосистемните услуги предоставяни от тях в различните страни, 
както и предизвикателствата и проблемите, срещани при изпълнението на тези дейности. 
Поддържането на екосистемите в добро състояние е от изключително значение за качеството и 
количеството на предоставяните от тях екосистемни услуги. Получаваните и потребявани от 
човечеството ползи, като храна, суровини, вода, горива и лекарства, както и осигурената защита от 
природни бедствия, контрол на ерозията и предотвратяване на наводненията могат лесно да бъдат 
загубени, а нематериалните-културни ползи по отношение на отдих, туризъм и естетическа наслада 
подобряват стандарта на живот на всеки един от нас. 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Костова участва в първата среща на екоминистрите от Тройката в Талин 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=54280 
 

 
 

Текст: Днес министърът на околната среда и водите Ирина Костова участва в първата среща на 
министрите на околната среда на Естония, България и Австрия, която се провежда в столицата на 
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Естония, Талин. Трите страни формират т. нар. „Тройка“, която предстои да поеме председателството 
на Съвета на ЕС в периода 1 юли 2017 г.- 31 декември 2018 г. 
Нa срещата бяха обсъдени работната програма на Тройката, теми и основни въпроси, които ще се 
разгледат от Съвета в рамките на 18-месечения период. Дискутирани бяха и въпроси, които могат да 
бъдат общ приоритет на Тройката. Представени бяха визията и подходът на Естония във връзка с 
организирането и провеждането на Неформалното заседание на министрите на околната среда на 
ЕС. 
  
 

Източник: eufunds.bg 
 

Заглавие: Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-
2020 г. 
 

Линк: https://www.eufunds.bg/novini/item/16350-belezhim-sashtestven-napredak-v-usvoyavaneto-
na-sredstvata-ot-programen-period-2014-2020-g 
 

 
 

Текст: Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020. 
Това заяви заместник министър-председателят по европейските фондове Малина Крумова на 
проведеното второ заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. 
„През 2016 година реално приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на 
програмите през програмен период 2007-2013. Успоредно с това през изминалата година с ускорени 
темпове се работеше и по създаването на нови законосъобразни системи за управление и контрол и 
по оценката на проектни предложения и договаряне на отпуснатия финансов ресурс за програмен 
период 2014-2020 и вече имаме реално изпълнение по програмите, като договорените средства към 
края на 2016 г. са достигнали 30% от бюджета на програмите, а изплатените средства – 7% от 
бюджета на програмите“ – коментира Малина Крумова. 
Г-жа Сендрин де Бугеном, началник отдел в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” 
на Европейската комисия подчерта значението на Споразумението за партньорство като документа, 
определящ стратегията за постигане на конкретни резултати. Тя уточни, че неговото изпълнение е в 
много ранен етап за оценка, въпреки това напредъкът е налице. 
Г-н Галин Генчев от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия 
подчерта значението на срещата като форум, на който да се представя синергията и допълняемостта 
между различните интервенции, а не само за изпълнението на оперативните програми. В тази връзка 
участниците акцентираха върху хоризонталните въпроси, съпътстващи прилагането на Кохезионната 
политика на ЕК. „През този програмен период усилията на УО и ЦКЗ са насочени към прилагането на 
интегриран подход за решаването на общи предизвикателства по политиките, които се съ-
финансират от ЕСИФ. Основен акцент поставяме на финансиранете на интегрирани проектии 
прилагането на многофондово Водено от общността местно развитие. През 2016 г. се осъществи 
първия прием на многофондови стратегии за ВОМР. В резултат имаме одобрени 40 стратегии, от 
които 19 многофондови, финансирани освен от ПРСР и от ОПРЧР, ОПИК и ОПОС“ – подчерта Малина 
Крумова 
Членовете на Комитета се запознаха с ефектите от изпълнението на програмите за периода 2014-
2016 г. на база макроикономическия модел СИБИЛА 2.0 за оценка на въздействието на 
инвестициите, реализирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бе 
обърнато внимание на развитието на правната рамка за управление на ЕСИФ. 2016 г. е първата 
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година от реалното приложение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ като основна мярка 
за подобряване на процесите, създаване на предсказуема среда, оптимизиране на системата за 
управление и повишаване на нейната ефективност и ефикасност. 
На вниманието на Комитета за наблюдение бе представена информация за развитието на 
Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с оценка върху нейната 
функционалност и предизвикателствата до края на програмния период. Към настоящия момент ИСУН 
2020 покрива напълно изискванията на приложимите регламенти, но въпреки това пред системата 
стоят значителни предизвикателства - подобряване на функционалностите за потребителите, 
реализиране на връзки с други информационни системи и осигуряване на обучения за 
потребителите с цел гарантиране на коректното използване на ИСУН 2020. 
Г-н Марек Теплански от ГД „Регионална урбанистична политика“ благодари за усилията, полагани от 
всички институции за управление на ЕСИФ, като обърна специално внимание на МОСВ и МРРБ за 
доброто сътрудничество и усилията, които полагат в областта на водния сектор. Г-н Курт Вандер 
Еекен от ГД „Морско дело и рибарство“ подчерта, че е силно впечатлен от волята на институциите, 
участващи във форума да работят заедно за провеждане на Кохезионната политика на ЕС. 
Вицепремиерът Малина Крумова, благодари за добрата дискусия и конструктивен диалог по време 
на заседанието и потвърди, че българските институции ще продължат да полагат необходимите 
усилия за постигане на ефективната и ефикасна комуникация с всички заинтересовани страни. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: При мръсен въздух: Максимална скорост от 30 км/ч и безплатен градски транспорт в 
София 
 

Линк: https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
 

 
 

Текст: Ограничаване скоростта на автомобилите до 30 км/час и безплатен градски транспорт. Това 
ще е една от мерките, които Столична община ще предприема за справяне със замърсяването на 
въздуха на столицата 
Ще се залага и на развитието на развиваме веломрежата в града, каза кметът Йорданка Фандъкова 
на брифинг във връзка с програмата за качеството на атмосферния въздух в София. 
„Заедно с въвеждането на велосипеди под наем, разработихме и схеми за зони с успокоено 
движение. Първата такава е с намаляване на скоростта на автомобилите на 30 км/ч, съвместно с 
велосипедите, между бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, „Леге“, бул.„Цар Освободител“ и бул. „Васил 
Левски“, каза тя и добави: „Изчислено е, че дори само намаляването на скоростта на автомобилите 
също помага за намаляване на запрашаването“. 
„Надявам се на следващото заседание – 23 февруари да получим възможност и право временно да 
ограничаваме движението на автомобили в определени зони при прогноза за завишен нива на 
замърсяване, както да регламентираме пускането на безплатен градски транспорт в такива дни. 
Говорим за дни с трайно завишаване на нормите“, коментира кметът на Столична община. 
Освен това общината ще стимулира използването на градския транспорт, чрез модернизация и 
даването на предимство на превозните средства на обществения транспорт. 
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Очакванията са ни въвеждането на електронната система за таксуване да подобри услугата и 
желанието на хората да използват градски транспорт. Категоричен е ангажиментът ни да увеличим 
миенето на улици и булеварди“, коментира Фандъкова. 
От днес започват съвместни проверки на КАТ „Пътна полиция“ и Автомобилната инспекция за 
вредните емисии на автомобилите и дали имат катализатор. 
Министерството на транспорта работи за завишаване на контрола на техническите прегледи. 
Столичния инспекторат и РИОСВ пък ще извършват проверки за изгаряне на материали, замърсяващи 
въздуха. 
 
 

Източник: bulgarian.cri.cn 
 

Заглавие: Европейски компании за рециклиране на акумулатори бяха глобени с 68 млн. евро заради 
монопол 
 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/1081/2017/02/09/1s165027.htm 
 

 
 

Текст: Три европейски компании за рециклиране на акумулатори за автомобили бяха глобени общо 
с 68 милиона евро от Еврокомисията по Закона за борбата с монополите.  
Те включват водещата в сферата ECO-BAT от Великобритания, една френска и една белгийска 
компании. Според проучването на ЕС, от 2009 до 2012 г. трите компании са образували картел и са 
печелили чрез вътрешно договаряне на цените.  
В Европа 99% от акумулаторите се рециклират. Това са около 58 милиона акумулатора годишно.  
 
 

Източник: ecology-bulgaria.com 
 

Заглавие: Получаването на енергия от отпадъци ще е акцент на Save the Planet 2017 
 

Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2205-poluchavaneto-na-energiia-ot-otpadaci-shte-e-akcent-
na-save-the-planet-2017 
 

 
 

Текст: Между 7 и 9 март т. г. София отново ще е домакин на ежегодната международна изложба и 
конференция за управление на отпадъците и рециклиране Save the Planet. Изложители от 13 
държави ще участват в осмото издание на проявата: Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, 
Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария и Южна Корея. Повечето от тях търсят 
дистрибутори за България и Балканите, съобщават организаторите от Виа Експо. 
В рамките на изложението ще бъде демонстрирано как промишлените, битовите и 
селскостопанските отпадъци могат да се използват за получаване на енергия, която да се прилага 
обратно в бита или производството. Ще бъдат показани малки и микро биогаз инсталации за 
оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова 
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промишленост и всички останали индустриални сектори, образуващи биоразградими отпадъци. 
Посетителите ще могат да видят и високоефективни системи за компостиране и за производство на 
биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 
Сред другите експонати, които ще привлекат вниманието на бизнеса, земеделските стопани и 
общините, ще бъдат машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в 
биомаса; преси за балиране; системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови 
люспи, както и от битови отпадъци; оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и 
маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост, които успешно 
се прилагат при производството на фуражи и храни; инсталации за производство на храни за 
домашни любимци; хибридна когенерационна система на биомаса и биогаз за икономично 
отопление и охлаждане чрез оползотворяване на отпадната топлина в някои от промишлените 
процеси в консервни фабрики, винарни, парници и мандри. 
Акцент ще са и високоефективни когенерационни и тригенерационни системи за ефективно 
охлаждане и оползотворяване на отпадна топлина, най-новите технологии за отопление на биомаса 
и решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Конференцията "Управление на 
отпадъци и рециклиране 2017" ще се състои на 8 март т. г. 
 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Пoлициятa в Гopнa Оpяхoвицa paзcлeдвa кpaжбa нa aкyмyлaтopни бaтepии 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/politsiyata-v-gorna-oryahovitsa-razsledva-krazhba-na-
akumulatorni-baterii.html 
 

 
 

Текст: Пoлициятa в Гopнa Оpяхoвицa paзcлeдвa кpaжбa нa 5 aкyмyлaтopни бaтepии oт чeтиpи 
тoвapни aвтoмoбилa, пapкиpaни в cклaдoвa бaзa в ceлo Пoликpaищe. 
Пpи извъpшeния oглeд e ycтaнoвeнo, чe кaмиoнитe ca били ocтaвeни oтключeни. 
Пo cлyчaя e зaпoчнaтo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo. 
 
 
 
 


