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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Европейската комисия приe програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 
2014—2020 година  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3424                                    
 

 

Текст: Европейската комисия прие днес останалите 2 оперативни програми за България — „Околна 
среда“ и „Региони в растеж“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014—
2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6 
милиарда евро, вече са приети. 
По време на посещението си в София, където се запознава на място с проектите и участва в срещи на 
високо равнище по въпросите на политиката на сближаване в България, еврокомисарят по регионалната 
политика Корина Крецу заяви: „Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е 
поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които 
политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за 
периода 2014—2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се 
създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените 
хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; 
подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и 
жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, 
опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и 
образованието.“ Тя добави също: „Сега най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно 
и навреме.“ 
Средствата по новата програма „Околна среда“ са 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по 
линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд и се допълват от 
национално съфинансиране. Тя предвижда редица конкретни мерки в подкрепа на по-нататъшното 
преминаване на България към по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, съответстваща на 
високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и ефикасно използване на ресурсите. 
Влагането на значителни средства в управлението на отпадъците и водите, опазването на околната среда, 
популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха не само ще допринесе 
за постигане на по-благоприятен за околната среда и конкурентоспособен устойчив растеж и за 
създаване на работни места, но и ще подобри значително условията на живот на българските граждани и 
техния достъп до питейна вода, канализация и услуги за управление на отпадъците. Финансирането от ЕС 
ще помогне също за създаването на действащи системи за предотвратяване и управление на риска, както 
и за по-добра реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища. 
„Опазването на околната среда е тема, близка до всеки – защото всички сме ангажирани в това 
човешката дейност да нанася по-малко щети на природата.  Чрез Оперативна програма „Околна среда“ 
имаме възможност да инвестираме в подобряване на ВиК инфраструктурата, екологосъобразно 
управление на отпадъците, по-чист въздух и опазване на богатото биоразнообразие в страната. С 
изпълнението на проекти по програмата се подпомага икономиката на България и  се подобряват 
условията за живот на гражданите“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Средствата по програмата „Региони в растеж“, която също беше приета днес, са на стойност 1,3 милиарда 
евро и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с 
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националното съфинансиране общият им размер надхвърля 1,5 милиарда евро. Програмата ще действа в 
подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. Тя ще 
допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване. 
По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в 
българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи 
различни видове инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските 
органи.  
Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително 
значение ще бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на 
центровете ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, 
енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната 
инфраструктура и туризма. 
Във всяка програма са определени редица амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до края 
на програмния период, а именно: 
По програма „Околна среда“: 

• Обслужване на 1,5 милиона души допълнително чрез подобрено третиране на отпадните води; 
• Обслужване на 200 000 души допълнително чрез подобрени водни доставки; 
• 285 000 тона по-малко отпадъци, насочвани към сметища; 
• По-чист въздух за 1,3 милиона души; 
• 4,4 милиона хектара с видове и местообитания по НАТУРА 2000 с подобрен природозащитен 

статус; 
• Защита от наводнения и намаляване на риска от свлачища за 2,8 милиона души. 

По програма „Региони в растеж“: 
• По-добро качество на живот и развита градска среда в средноголеми и големи български градове 

чрез балансирано териториално развитие на 39 градски центъра; 
•  По-голяма енергийна ефективност, както на обществените, така и на жилищните сгради в малките 

градове и техните околности; 
• Повече обществени органи и частни предприятия ще получат безвъзмездни средства и финансови 

инструменти за градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство; 
• По-екологичен, мултимодален и устойчив градски транспорт; 
• По-слабо изразен сезонен характер на българския туризъм; 
• Увеличаване на населението, обхванато от ефикасно и по-достъпно здравеопазване, социална и 

културна инфраструктура; 
• По-голям дял на модернизираните образователни учреждения; 
• По-голям дял на социалната инфраструктура за текущия процес на деинституционализация на 

деца и възрастни в България. 
Контекст 
Оперативна програма „Околна среда“ - разбивка на бюджета: 
Обща стойност (в т.ч. национално съфинансиране):    € 1 770 381 345 
Общо средства от ЕС:                                                         € 1 504 824 141 
Общо средства от ЕФРР:                                                     € 371 204 258 
Общо средства от Кохезионния фонд:                                 € 1 133 619 883 
Оперативна програма „Региони в растеж“ – разбивка на бюджета: 
Обща стойност (в т.ч. национално съфинансиране):     € 1 543 182 113 
Общо средства от ЕС (ЕФРР):                                              € 1 311 704 793 
През август 2014 г. Комисията прие партньорското споразумение с България, в което бяха посочени 
инвестиционните приоритети за периода 2014—2020 г. и беше определена стратегията за оптимално 
използване на наличното финансиране от ЕС. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: На 17 юни пресконференция за старта на новата оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3425      
                          

 

Текст: Oт 12 часа на 17 юни, сряда, в Министерството на околната среда и водите  -  бул.“Княгиня Мария 
Луиза“ №22, ще се проведе пресконференция за представяне на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г“.  Ще участват министър Ивелина Василева и главният директор на Главна дирекция ОП 
„Околна среда“ в МОСВ Яна Георгиева. 
Подобряването на ВиК инфраструктурата, екологосъобразното управление на отпадъците, качеството на 
атмосферния въздух и опазване на богатото ни биоразнообразие ще са основни приоритети през новия 
програмен период. Ще се инвестира и в мерки за превенция и управление на риска от наводнения и 
свлачища. 
По ОПОС 2014-2020 г. в екология ще бъдат вложени 3,5 милиарда лева.   

  

 
Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: Община Перник иска 3-ти заем от централния бюджет 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1027348407                                  
 

 

Текст: Нов заем от централния бюджет иска община Перник. 
Парите са нужни, за да покрият наложени финансови корекции по проекта за изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците, част от който е и регионалното депо за твърди битови отпадъци. 
Корекциите са наложени по преценка на МОСВ за допуснати нарушения при възлагане на обществени 
поръчки по три договора за изпълнение на дейностите от проекта. 
Община Перник ще ги обжалва по съдебен ред, но до изясняване на правната страна те ще бъдат 
удържани от безвъзмездната помощ, което ще доведе до реално спиране на разплащанията към 
изпълнителите по сключените договори. 
Това е причината да се иска заем от държавата, която наскоро предостави 3 милиона лева заради 
тежкото финансово състояние на общината. Исканата сега сума възлиза на 2 731 286.89 лв и се равнява на 
стойността на наложените корекции. Именно заради безпаричие тролейте в миньорския град спряха. 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

http://news.ibox.bg/news/id_440402266
http://news.ibox.bg/news/id_1795544924
http://news.ibox.bg/news/id_9416586


                         
  
 
С докладна записка, кметът Иван Иванов е поискал общинските съветници да дадат съгласие за 
поемането на безлихвен заем от централния бюджет. Решението на местните законодатели ще стане 
ясно утре, за когато е насрочена извънредна сесия. 
 
 
 
 
Източник: dnes.dir.bg 
 

Заглавие: Най-голямото незаконно сметище в Европа е открито в Италия 
 

Линк: http://dnes.dir.bg/news.php?id=19292087                                  
 

 

Текст: Край италианския град Казерта бе открито незаконно подземно сметище, за което се предполага, 
че е най-голямото в Европа.  
За намирането му, италианските власти са се позовали на показания на покаяли се мафиоти и на 
журналистически репортаж, предаде БНР. 
Сметището е около 25 хектара, с дълбочина до 9 метра и се предполага, че в него има близо 2 милиона 
кубически метра токсични отпадъци. Това показват резултатите от първите разкопки, които се 
осъществяват по искане на прокуратурата. 
Намерени са индустриални отпадъци от различно естество и химически остатъци не само от италиански, 
но и от чуждестранен произход. Земната повърхност е с неестествени цветове от червен, син и сив 
оттенък. 
Незаконното депо се е ползвало от 30 години насам до към 2003 година. Според специалисти, то е било 
изкусно замаскирано като нива. Намира се в така наречения зона „Земя на огньовете” в област Кампания 
между Неапол и Казерта. 
Там местната мафия печели от противозаконен бизнес с преди всичко токсични отпадъци, чиято 
нормална обработка е твърде скъпа. 
Нарича се „Земя на огньовете”, защото поради токсините и химическите реакции, теренът дими или 
боклукът се изгаря, което води до сериозен екологичен и здравословен проблем за близо 2 милиона 
жители. 
Покаяли се мафиоти са признали за още над 50 незаконни сметища.  
 
 
 
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: Граждански патрул тръгва на лов за крадци 
В Нови хан доброволни отряди се борят срещу битовата престъпност 
 

Линк:http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%93%D1%80%D0%
B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%B2%D0%B0-
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Текст: Граждански патрул лови крадци в Нови хан. Местните хора са се организирали, за да се предпазят 
от набезите на апашите. Така преди ден в техните ръце, а след това и в тези на полицията се оказват група 
крадци на кабели. 
Дядо Димитър е само една от жертвите на обирджиите. Разказва, че най-често от къщите изчезват медни 
казани за ракия. 
Заради ширещата се битова престъпност през последните месеци в Нови Хан се сформират доброволни 
патрули. В тях участват близо 20 души, които всяка вечер обикалят селото и дебнат за крадци. В неделя 
през нощта един от патрулите извършва граждански арест на двама роми по подозрение за кражба на 
кабели. 
Кметът на Нови Хан е категоричен, че в случая става дума за битова престъпност. Не за етническо 
напрежение и вражда между българи и роми. 
А ромите в Нови Хан живеят в страх след случаите в Гърмен и Орландовци. Казват, че се прехранват с 
работа, не с кражби. 
Междувременно автомобилът на единия от задържаните беше запален и украсен с надписи - крадци и 
боклуци. А хората в селото казват, че не се страхуват за живота си. Притесняват се само за казаните си, 
които вече държат под ключ. 
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