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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Липсата на кадри създава проблеми във водния сектор 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=54403 
 

 
 

Текст: Липсата на квалифицирани кадри във водния сектор ще доведе до проблеми при 
изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България и Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиоративното и хидротехническо 
строителство. 
„Без кадри не може да се осъществи качество в нито една дейност“, обясни министърът на околната 
среда и водите Ирина Костова на среща с представители на Министерството на земеделието и 
храните и Националното сдружение на общините в Република България. 
Присъстващите се обединиха около разбирането, че въпросът с кадрите е държавна политика, а 
хидромелиоративното и хидротехническото строителство трябва да влязат в списъка на защитените 
специалности, за да функционират занапред нормално Басейновите дирекции, РИОСВ, „Напоителни 
системи“ ЕАД и общините. 
На срещата бяха обсъдени и проблемите около стопанисването и управлението на общинските 
язовири, чистотата на атмосферния въздух, отчисленията и обезпеченията при депонирането на 
отпадъци, подготовката на документи за кандидатстване по ОПОС и други. 
Експертите настояха МОСВ да изработи диференциран подход към язовирите и предложиха за 
областните управи държавата да намери финансиране за проекти за почистване на речните корита 
извън населените места. За чистотата на атмосферния въздух е необходим нов стандарт на 
въглищата за горене и работеща данъчна политика по вноса на стари автомобили. 
МОСВ настоява общините да изградят мониторингова система за следене на чистота на въздуха, 
която да се свърже с националната, а данните от автоматичните измервателни станции, където има 
такива, да са свързани с интернет страниците на общините, за да се информират онлайн гражданите. 
Срещата се проведе по инициатива на министъра на околната среда и водите в служебното 
правителство Ирина Костова. В нея участваха зам.-министрите Красимир Живков, Мариела Начева и 
Ренета Колева, директори на дирекции в МОСВ, зам.-министърът на земеделието и храните Иван 
Палигоров, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Р България Гинка 
Чавдарова, заместникът й Емил Савов и кметове на общини. 
 
 

Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: РОКАДИ В МОСВ! ИА "Околна среда" с нов директор и 5 обществени поръчки 
Поръчките са за обновяване на софтуер и надграждане на информационни масиви 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/politics/47962-ROKADI-V-MOSV%2521-IA-%20Okolna-sreda%20-

s-nov-direktor-i-5-obshtestveni-porachki 
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Текст: В края на работния ден в петък, Изпълнителната агенция по околна среда е обявила пет 
обществени поръчки за обновяване на софтуер и надграждане на информационни масиви, става 
ясно от информацията подадена към Агенцията за обществени поръчки. 
Вместо да обяви една поръчка, с обособени позиции, ИАОС обявява пет поръчки, като всяка е под 
прага от 70 000 лева, без ДДС или общо на стойност 350 000 лева, без ДДС. 
При три от поръчките дейностите са свързани. Междувременно досегашният изпълнителен директор 
на ИА "Околна среда" Ваня Григорова е била сменена от досегашния си заместник. От МОСВ обаче не 
са съобщили за направената рокада. 
Последната от петте поръчки е за "създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на 
данни между ИАОС и Изпълнителна агенция по горите", а стойността й е 69 985 лева, без ДДС. 
Друга поръчка е на стойност 69 990 лева, без ДДС и е за "разработване на система за обмен, 
събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България". 
Като резултат от изпълнението на обществената поръчка възложителят трябва да получи 
разработено и внедрено в експлоатация ново Интернет базирано приложение (модул) към 
информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 
(ИС на НСМБР) – Интернет приложение за инвазивните чужди видове в България, което да е свързано 
с десктоп приложението на Националната база данни към ИС на НСМБР. 
Следващата поръчка е също на стойност 69 990 лева, без ДДС, но този път е за "надграждане на 
Национална база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие" (ИС на НСМБР). 
Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надградят съществуващите две 
приложения: десктоп приложение на Национална база данни и Интернет приложение към 
Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 
(ИС на НСМБР) чрез извършване на промени и чрез създаване на нови функции в тези два 
компонента на информационната система. 
И следващата поръчка обявена от ИАОС е свързана с Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие. Този път тя е за надграждане на мобилното й приложение и също е на 
стойност от 69 990 лева, без ДДС. 
Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надгради съществуващо 
приложение на информационната система към НСМБР чрез извършване на промени и чрез 
създаване на нови функции в този компонент на информационната система. 
При нито една от трите поръчки, които са свързани с Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие, не е посочено, защо се налага тяхното разделяне, при положение, че се 
отнася до работа – разработване и надграждане на една и съща система, което ще струва минимум 
210 000 лева, без ДДС. 
Петата обществена поръчка е за привеждане на данните за почви, поддържани от ИА "Околна 
среда", в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE" и е във връзка с изпълнението на проект 
BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие в България (IBBIS)". Стойността е 69 980 лева, без ДДС. 
Освен изненадващата "раздробеност" на поръчките, въпреки свързаните помежду си дейности, по 
две от заданията, не е осигурен достъп до документацията на сайта на ИАОС, а сроковете за 
подаване на документите изтичат на 17 февруари, т.е. за участие в процедурите са осигурени само 
пет работни дни. 
Изпълнителна агенция по околна среда е администрация към министъра на околната среда и водите 
за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на 
контрола и опазването на околната среда в България. 
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От информация на сайта на ИАОС става ясно, че на 03 февруари 2017 година, със заповед на 
служебния министър на околната среда Ирина Костова за изпълняващ длъжността директор на 
агенцията е назначен инж. Теодор Панев, който от 2016 година е бил заместник изпълнителен 
директор. 
Това означава, че след смяната на служебното правителство с поста си се е разделила досегашната 
изпълнителна директорка на ИАОС Ваня Григорова. В края на миналата година срещу Григорова бяха 
отправени обвинения от неправителствени организации. 
Съмненията бяха свързани с разпределянето на средства за мониторинг на биоразнообразието, 
които отивали към определена група неправителствени организации. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Проучване: ЕС трябва да затвори всички въглищни централи до 2030 г. 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70945 
 

 
 

Текст: ЕС няма да изпълни своите ангажименти за опазването на климата в рамките на 
споразумението от Париж, освен ако не затвори всичките си 315 въглищни централи до 2031 г., 
според нов анализ, публикуван от изследователския институт „Климатични анализи“. 
Изследването показва, че въглищните електроцентрали в Европа ще трябва да бъдат затворени 
преди края на живота им, ако ЕС иска да запази ниски нивата на вредните емисии съгласно поетите 
ангажименти в парижкото споразумение за климата с цел ограничаване на глобалното затопляне до 
„доста под“ два градуса. 
Според анализа, Парижките цели предвиждат 6.5Gt въглероден бюджет за въглищния сектор на ЕС 
до 2050 г. Ако всички текущи въглищни централи продължат да работят до края на живота си, ЕС ще 
надхвърли този бюджет с 85 на сто. 
„Не само, че съществуващите въглищни централи ще надвишават бюджета за емисиите на ЕС, но 
единадесетте планирани и обявени [нови] завода ще увеличат емисиите на ЕС почти два пъти над 
нивата, необходими за ограничаване на затопплянето съгласно дългосрочната цел на 
споразумението от Париж“, предупреди д-р Михаел Шефер, научен директор в института 
„Климатични анализи“. 
За да остане в рамките на своя въглероден бюджет, ЕС ще трябва да напълно да затвори всички свои 
въглищни централи до 2031 г., изключвайки 25 на сто от тях до края на настоящото десетилетие. 
Наскоро Финландия реши да преоракти употребата на въглища до 2030 г. Също така Германия смята 
да се отърве от въглищата „доста преди 2050 г“. Тези дни стана ясно, че и Ирландия реши изцяло да 
се отърве от изкопаемите горива. Въглищата обаче имат много силна роля в други европейски страни 
като например Полша, която добива по-голямата част от електроенергията си от тях. 
С цел пълно преустановяване на използването на въглища в рамките на ЕС, според института, ще са 
нужни и повече политики за стимулиране на прехода към чиста енергия, включително реформи в 
схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) и по-амбициозни цели за възобновяемите енергийни 
източници. 
 

 
 
 

https://greentech.bg/archives/69411
https://greentech.bg/archives/66156
https://greentech.bg/archives/66156
https://greentech.bg/archives/70681
https://greentech.bg/archives/70681
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Започват проверки за нерегламентирани сметища по речните корита 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/10/2915829_zapochvat_proverki_za_nereglamentirani_smetish
ta_po/  
  

 
 

Текст: Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед да започнат 
проверки за наличието на нерегламентирани сметища по реките, съобщи пресцентърът на 
екоминистерството. 
Проверките ще бъдат извършени от регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Те ще 
преминат на два етапа, като се очаква да приключат до април. 
Първият етап ще бъде превантивен – до 17 февруари директорите на РИОСВ ще дадат предписания 
на всички кметове на общини в страната да предприемат мерки за недопускане на замърсяване на 
реките и земите около тях. При втория етап ще се извършат проверки на място, които да установят 
дали дадените предписания се изпълняват. 
Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за замърсяването с битови отпадъци на 
републиканската и общинска пътна мрежа и пътните съоръжения, посочват още от 
екоминистерството. В тази връзка се очаква от кметовете, областните пътни управления и 
регионалните структури на Националната компания "Железопътна инфраструктура" да предприемат 
мерки за тяхното отстраняване. 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: БДЖ съобщи: Влаковете от София потеглят студени 
Причината – откраднати кабели от Централна гара 
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2017/02/13/bdj-syobshti-vlakovete-ot-sofiia-potegliat-
studeni.331800 
 

 
 

Текст: Част от вагоните на влаковете, потеглящи от София, тръгват по маршрутите си от Централна 
гара неотоплени, събщиха Български държавни железници. 
Причина за студените влаковете е кражба на кабели от вагоноотоплителни колонки на гарата. Това е 
затруднило дейността по предварително отопление на влаковите композиции преди тяхното 
заминаване.  
От БДЖ се извиниха на пътниците за временния дискомфорт. 
Вчера Централна гара в София стана място на изненадваща проверка от страна на служебния 
транспортен министър Христо Алексиев. При ненадейната инспекция той констатира сериозни 
слабости в хигиената на гарата. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/10/2915829_zapochvat_proverki_za_nereglamentirani_smetishta_po/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/10/2915829_zapochvat_proverki_za_nereglamentirani_smetishta_po/
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Алексиев поиска пълна информация за почистващата фирма и предупреди, че ако ситуацията не се 
подобри, ще й бъдат наложени финансови санкции. 
 


