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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Осигурено е финансирането на инвестиционната програма „Минерални води“ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51223 
 

 
 

Текст: Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ в полза на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С 
измененията ПУДООС следва да предостави на Националния доверителен екофонд 3,5 млн. лв. за 
администриране на пилотна схема на инвестиционната програма „Минерални води“. 
Под формата на безвъзмездно финансиране тези средства ще бъдат предоставени на общините, за 
да развиват находищата на минерални води на своята територия. Програмата ще финансира 
екологични проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води, 
което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове. 
Безвъзмездното финансиране по проектите ще бъде до 50%, а за останалите 50 на сто те трябва да 
използват общински средства или да привлекат външен ресурс. 
Целта на програмата, която ще се изпълнява чрез Националния доверителен екофонд, е да се даде 
възможност на общините да стимулират местната икономика, да привлекат инвеститори и да 
развият специфични дейности: туризъм, оранжерийно производство, отопление на сгради и други. 
България е изключително богата на този природен ресурс – находищата на минерални води 
изключителна държавна собственост са 102. Отделно 37 са общински. През 2011 г. с изменение на 
Закона за водите бе възприет децентрализираният подход, с който се дава възможност на 
общините да вземат за управление находищата на тяхна територия и да ги развиват в срок от 25 
години. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Таксите за депониране на отпадъци ще бъдат намалени  
Това става по настояване на Националното сдружение на общините 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/taksite-za-deponirane-na-otpadyci-shte-
bydat-namaleni-227218/  
 

 
 

Текст: Таксите за депониране на отпадъци ще бъдат намалени. Това предвижда проект за 
изменение на наредбата от 2013 г. за отчисленията при депониране, публикуван за обществено 
обсъждане.   
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Предложението се прави по настояване на Националното сдружение на общините в България 
(НСОРБ) с аргумента, че общините продължават да изграждат инфраструктура за рециклиране, 
става ясно от мотивите към проекта. 
За 2017 г. се предлага отчисленията да бъдат 40 лв./т (вместо сега заложените в наредбата 47 лв./т), 
за 2018 г. 45 лв./т (сега - 61 лв./т) и за 2019 г. – 57 лв./т (сега - 78 лв./т.), пише в проекта. 
Въведени са изисквания всички ползватели да заплащат директно в сметката на собственика на 
депото дължимите суми за отчисленията и обезпеченията. 
Дава се възможност на всички общини, използващи общо регионално депо, да подават заявления в 
РИОСВ за отпускане на средства от отчисленията, като по този начин се облекчава сегашната 
процедура единствено собственикът на депото да има това право и той да превежда на другите 
общини отпуснатите средства. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Инвестициите в „биоикономика” създават работни места и намаляват CO2 емисиите 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/69367 

 

 
 

Текст: Инвестициите в „биоикономика“ могат да елиминират близо 10% от потреблението на 
енергия от изкопаеми горива. Това би позволило избягването на 446 милиона тона емисии на 
въглероден диоксид годишно. Изводът идва от нова научна публикация, която разглежда 
потенциалните ползи от “биоикономиката“ в САЩ – една визия, която предполага създаването на 
възможност на устойчив пазар за производство и преобразуване на един милиард тона биомаса в 
био-базирани продукти до 2030 г. 
Според изследователите, биоикономиката може да се радва на ръст на приходите, измерван с пъти 
– до пет пъти. Тя може да допринесе с 259 милиарда долара в САЩ и да създаде 1,1 милиона нови 
работни места в щатите. 
Изследователите отбелязват, че икономическите и екологичните въздействия, разгледани в 
анализа, не са резултат на прогнози, а по-скоро на оценки за снабдяването със суровини, 
намаляването на производствените разходи и повишаването на стойността на продуктите на 
биоикономиката. 
“Ресурсите от биомаса е много вероятно да изиграят ключова роля в прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис. Докато биогоривата и биопродуктите ще трябва да навлязат 
и да се конкурират с аналози на изключително конкурентни пазари, възможностите за развитие на 
продукти на биологична основа представляват единствената правдоподобна алтернатива на 
изкопаемите горива и петролните продукти, като например въглеводородните авиационни горива 
и химикали”, коментира Джонатан Роджърс, водещ автор на статията „Биогорива, биопродукти и 
биорафинерии“. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Заради прашния въздух в Европа умират около 470 хил. души годишно 
 

https://greentech.bg/archives/69367
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Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/11/22/2868759_zaradi_prashniia_vuzduh_v_evropa_umirat_okol
o_470_hil/ 
 

 
 

Текст: Мръсният въздух в Европа е причина за преждевременната смърт на около 467 хил. души 
годишно, сочат новопубликувани данни. Те показва лек ръст на тези случаи само за последните 
няколко години. 
Смогът влошава и качеството на живот заради заболяванията, които причинява. Замърсяването на 
въздуха остава най-големият екологичен риск за здравето на хората в Европа, особено в градовете. 
Това са някои от основните изводи в последния доклад на Европейската агенция за околна среда 
(ЕАОС), публикуван днес. 
Изследването "Качеството на въздуха в Европа - 2016 г." представя анализ на качеството на въздуха 
в ЕС за периода 2000 - 2014 г. Той се базира на последните данни от официалните мониторингови 
станции в държавите в цяла Европа (включват измервания в над 400 града). Докладът публикува 
нови оценки за ефекта върху здравето на най-вредните замърсители на въздуха на базата на данни 
от 2013 г. 
Излагането на фините прахови частици (PM2.5) е причинило около 467 000 случая на 
преждевременна смърт в общо 41 страни, а по данните от предходния доклад от 2012 г. – тези 
случаи са малко над 430 хил. годишно. 
Замърсяването с азотен диоксид (NO2) и приземен озон (O3) са причина за приблизително 71 000 и 
17 000 случая на преждевременна смърт за същия период от време. 
Изследването показва още, че през 2014 г. около 85% от градското население в ЕС е било изложено 
на фини прахови частици (PM 2.5) при нива, които се считат за вредни за здравето от Световната 
здравна организация (СЗО). Фините прахови частици могат да предизвикат или да влошат 
сърдечно-съдовите заболявания, астма и рак на белия дроб. 
Измервания от последните години отчитат лек спад в емисиите, довели до бавно подобряване 
качеството на въздуха в Европа. Но анализът показва, че тази тенденция не е достатъчна, за да се 
избегне вредата за човешкото здраве и околната среда. Средното годишно ниво ФПЧ10 е паднало 
на 75% през периода 2000 - 2014. Концентрациите на ФПЧ 2.5 средно са намалели в периода между 
2006 и 2014 г., отчитат всички типове станция (градски, трафик, фонови станции, и т.н.). 
"Трябва да се справим с основните причини за замърсяването на въздуха, което значи да променим 
фундаментално и иновативно начина, по който се придвижваме, енергията, която използваме, и 
продуктите, с които се храним," коментира изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. По 
думите му тази промяна изисква действия от всички – публичните органи, бизнеса, граждани и 
изследователска общност. 
Европейският комисар по околна среда, рибарство и морско дело Кармено Вела коментира 
доклада, като наблегна на това, че местните и регионалните власти играят централна роля в 
намирането на решения на проблема с мръсния въздух. Вела изрази надежда, че Европейският 
парламент ще одобри нови ангажименти за намаляване вредните емисии в Директива за 
национални тавани за емисии – замърсители на въздуха. 
 

 
 
 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/11/22/2868759_zaradi_prashniia_vuzduh_v_evropa_umirat_okolo_470_hil/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/11/22/2868759_zaradi_prashniia_vuzduh_v_evropa_umirat_okolo_470_hil/
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.dnevnik.bg/zelen/stil_na_jivot/2015/11/30/2659368_zaradi_finiia_prah_vuv_vuzduha_v_evropa_umirat_nad_430/
http://www.dnevnik.bg/zelen/stil_na_jivot/2015/11/30/2659368_zaradi_finiia_prah_vuv_vuzduha_v_evropa_umirat_nad_430/
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Източник: infobusiness.bcci.bg 
 

Заглавие: България ще получи достъп до 210 млн. Евро по Финансовия механизъм на ЕИП и по 
Норвежкия финансов механизъм 
 

Линк: http://www.infobusiness.bcci.bg/project-23-11-16.html 
 

 
 

Текст: Правителството одобри днес два меморандума за разбирателство – за изпълнението на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между България и Исландия, 
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и за изпълнението на Норвежкия механизъм между 
България и Норвегия. 
Срокът на действие на меморандумите е до 2021 г. За този период страната ни ще получи достъп до 
115 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и до 95,1 млн. евро по Норвежкия финансов 
механизъм. 
Средствата по Финансовия механизъм на ЕИП са за приобщаване, заетост на младите хора и 
намаляване на бедността. Предвиден е финансов ресурс за околна среда, изменение на климата и 
нисковъглеродна икономика, както и за енергийна сигурност. Ще се стимулират дейности за 
предприемачество в областта на културата, културното наследство и сътрудничество, гражданското 
общество. 23 ноември 2016 г. 7 
По Норвежкия механизъм средствата ще се предоставят по програми в секторите развитие на 
бизнеса, иновации и МСП, околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, 
правосъдие и вътрешни работи, социален диалог и достойни условия на труд. 
  
 

Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: След като се сдоби с депо за над 9 млн. лв., община Самоков ще търси 2,8 млн. лв. от 
МОСВ за закриване на старото сметище в Катранджия 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/11/23/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8-
%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-9-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: 2 800 000 лв. без ДДС ще струва на община Самоков закриването и рекултивирането на 
общинското сметище за битови отпадъци, разположено в местността Катранджия. С решение на 
директора на РИОСВ през октомври е прекратена дейността на сметището, а ОбС– Самоков ще 
кандидатства пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейности по опазване на околната 
среда) към Министерството на околната среда и водите за финансиране. Предстои екипът на кмета 
на общината Владимир Георгиев да подготви необходимите документи за кандидатстване за 
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отпускане на безвъзмездната финансова помощ по проект „Закриване и рекултивация на старо 
депо за твърди битови отпадъци на община Самоков” пред ведомството. 
Община Самоков ще сложи кръст на старото депо, след като общината се сдоби с модерен център 
за управление на отпадъци. Новото депо струва 9 279 004,67 лв. Парите дойдоха по оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013”. Депото беше въведено в експлоатация с разрешение за 
ползване, издадено от Дирекция „Строителен контрол” и комплексно разрешително от директора 
на Изпълнителна агенция „Околна среда”. 
 
 

Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Бургас проверява изпълнението на проекти в Бургаско 
 

Линк: https://news.burgas24.bg/685532.html 
 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ-Бургас проверяват изпълнението на проекти, получили финансиране в 
рамките на Националната кампания "За чиста околна среда - 2016 г.", в конкурса на тема: "Обичам 
природата и аз участвам - 2016". 
Двадесет и четири проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Бургас и 
Сливен (община Котел) са получили финансиране през 2016 г. От тях 10 са на общини и кметства, 8 
на училища и 6 на детски градини. Финансирането е до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 
лева за училища и детски градини. 
Срокът за изпълнение на дейностите по проектите за училища и детски градини е 30 октомври, а за 
общините и кметствата до 30 ноември.  
Училища и детски градини участници в кампанията са: ОУ "Елин Пелин", ОУ "Антон Страшимиров", 
гр. Бургас; ОУ "Христо Ботев", кв. Долно Езерово, гр. Бургас; Център за подкрепа на личностното 
развитие - Бургас; ОУ "Георги Сава Раковски" - с. Гълъбец, общ. Поморие; СУ "Георги Сава Раковски" 
- гр. Котел, обл. Сливен; ОУ "Св. Св Кирил и Методий" - с. Кипилово, общ. Котел; СУ "Васил Левски" - 
гр. Малко Търново; ДГ "Звездица-Зорница", ДГ "Пламъче", ДГ "Моряче" в община Бургас; ДГ с. 
Черни връх, община Камено; ДГ "Пролет" - гр. Айтос, община Айтос; ДГ "Русалка", гр. Приморско, 
община Приморско. 
Установено е, че са облагородени дворове, засадени са цветя, монтирани са беседки и детски 
съоръжения за игри на открито, изработени са дипляни и брошури, които са разпространени сред 
учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и открити уроци. 
До настоящия момент са приключили отчетите на проектите в с. Лозенец (община Царево), с. 
Загорци (община Средец), гр. Приморско (община Приморско) и кв. Лозово, гр. Бургас (община 
Бургас). При проверките е констатирано, че по проектите е изградена площадка за фитнес на 
открито, обновени са детски площадки с монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци. 
РИОСВ - Бургас ще продължи проверките по изпълнение на проекти на общини и кметства, 
финансирани от ПУДООС. 
 
 

Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Хванаха в крачка крадец на метали 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/11/23/401403-hvanaha_v_krachka_kradets_na_metali 
 

 
 

Текст: Служители на полицейското управление в Свищов задържаха в момент на кражба на 
метални елементи 54-годишен мъж. Вчера действайки по сигнал полицейски екип на РУ – Свищов е 
извършил обход в запазна индустриална зона на града и на работна площадка на фирма е 
задържал в момент на кражба на близо 20 кг. метални елементи С. Е. от Свищов. Той е известен на 
полицията и осъждан. По случая е започнато бързо производство. 
 


