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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Развитите страни потвърдиха в Маракеш ангажимент за осигуряване на 100 млрд. 

долара годишно за дейности по климата 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51230 
 

 
 

Текст: Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата приеха официална 
декларация в Маракеш, в която призовават за политически ангажимент на най-високо ниво за 
борба с климатичните промени. С документа е потвърден ангажиментът на развитите страни за 
предоставяне на 100 млрд. долара годишно за подпомагане на дейности по климата в развиващите 
се страни до 2020 г. Средствата се насочват основно към най-слабо развитите страни, малките 
островни държави и страните от Африка, които са в най-голяма степен засегнати от климатичните 
промени. 
България не е държава-донор и предоставя финансиране на доброволен принцип. През миналата 
година страната ни е предоставила 100 хил. евро на Зеления фонд за климата, като това е най-
голямата вноска, правена досега. 
Двадесет и втората Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата и 12-та Среща на страните по Протокола от Киото се проведе в периода 7-18 ноември 2016 
г. в гр. Маракеш, Мароко. В рамките на форума се състоя и първа Среща на страните по 
Споразумението от Париж, което влезе в сила на 4 ноември т.г. Българският парламент го 
ратифицира на 21 октомври т.г. 
Декларацията от Маракеш бележи нов етап за прилагане на действия за климата и устойчивото 
развитие. С нея се призовава за незабавно повишаване на амбицията за намаляване на емисиите 
на парникови газове и за подкрепа на усилията за подобряване на възможностите за адаптация към 
климатичните промени. 
Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в министерския 
сегмент на конференцията, на който бяха приети решения, свързани с разработването на правила 
за прилагане на Споразумението от Париж. Съгласно постигнатите договорености между страните, 
те трябва да бъдат завършени не по-късно от 2018 г. 
Тя участва и в среща на високо ниво „Жените лидери и глобалната промяна“. На нея бяха 
представени успешни модели за устойчиво развитие, смекчаване на последствията от 
климатичните промени и адаптацията към тях, в резултат на решения, предлагани от жени. 
На форума в Мароко представители на частния сектор, местните власти и научните среди изразиха 
подкрепа за глобалната промяна за ограничаване на климатичните изменения. Обявена е 
инициативата Партньорство от Маракеш за глобални действия по климата. Целта й е да се 
подкрепи сътрудничеството между правителствата и неправителствения сектор, и да се насърчат 
доброволните ангажименти от гражданското общество, бизнеса, финансовите институции, 
местните власти и общности. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ започна да набира предложения за пилотни екопроекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?page_id=51047 
 

 
 

Текст: В МОСВ вече може да се кандидатства за финансиране на иновативни 
проектни  предложения, свързани с опазване на околната среда  в рамките на Споразумение между 
екоминистерствата на България и Германия. 
Крайният срок за приемане на предложенията е 31 май 2017 г. Споразумението дава възможност за 
отпускане на средства в рамките на Програмата за иновации в околната среда на Федералното 
министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност 
на ФР Германия http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-
funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/). 
Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите 
на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, 
опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно 
използване на ресурсите. Бенефициенти могат да са предприятия, общини и общински 
предприятия. 
Финансирането ще е като безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за 
финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал 
във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо 
определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на 
инвеститора. 
Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на 
инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага 
европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в 
околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са 
допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния. 
Изплащането на грантовете ще става от банкова група “KfW”, определена от Федералното 
министерство на околната среда . 
Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които 
надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за 
подобни последващи проекти, както и  научноизследователските и развойни дейности да са 
приключили. 
Апликационната форма се подава на български и на немски език и може да се изтегли от тук. 
Документите трябва да  се изпращат до Министерството на околната среда и водите на адрес: 
София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 
международно сътрудничество“  –  на вниманието на Диана Бакалова . За повече информация 
може да се свържете на тел.: +359 (2) 940 62 80 или e-mail: dbakalova@moew.government.bg. 
При разминавания между българската и немска версия на заявленията се взема предвид версията 
на немски език. 
Програмата за иновации в околната среда, ФМОЦОПСЯБ вижте 
тук: http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-
funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/ 

http://www.moew.government.bg/?page_id=51047
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/).
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17122
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17126
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
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На  27.10.2016г в МОСВ се  проведе публична информационна среща с участието на експерти от 
България и Германия  на която бяха представени следните  презентации: 
Презентация 1 
Презентация 2 
Флайер на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната 
среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Структурни промени в системата на МОСВ подпомагат успешното изпълнение на ОПОС 
2014-2020 
 

Линк: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=8818&g= 

 

 
 

Текст: Правителството одобри промени в устройствените правилници на Министерството на 
околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Целта им е осигуряване на 
дейностите по изпълнението и управлението на проекти и програми, финансирани със средства от 
европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови 
институции. Промените създават възможност за назначаване на служители по срочно трудово 
правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от 
съответния проект или програма. 
 В тази връзка и предвид започналото изпълнение на проекти от бенефициенти в структурата на 
МОСВ по оперативните програми „Околна среда” и „Добро управление“ и по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, постановлението дава възможност за 
наемане на допълнителни служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по 
управление на европейски проекти и програми“ към звена и структури на МОСВ, както и към ИА 
„Околна среда”. 
 С промените в Устройствения правилник на МОСВ се прецизират функции на главния секретар, на 
инспектората, на служителя по сигурността на информацията, на дирекциите „Вътрешен одит“, 
„Правно-административно обслужване“, „Управление на водите“, „Политики по околната среда“, 
„Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и „Управление на 
отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ. 
 С изменението на Устройствения правилник на ИАОС е извършено вътрешно преструктуриране на 
щатни бройки, което ще доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на 
утвърдената численост на агенцията. 

 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Програма „Иновации и конкурентоспособност” с нови приоритети  
Грантовите схеми за 2017 г. са фокусирани върху ресурсната ефективност и стартиране на 
бизнеси 
 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17125
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17123
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17124
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Линк: 
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%81/ 
 

 
 

Текст: Амбициозни планове за безвъзмездна помощ за бизнеса през 2017 г. са заложени в 
индикативния годишен график на програмата „Иновации и конкурентоспособност”. През 
следващата година са предвидени грантови схеми, различни от познатата и най-популярна досега 
помощ за оборудване и софтуери. 
Петте схеми, от които бизнесът ще може да се възползва, сега са с приоритети подпомагане на 
енергийна и ресурсна ефективност, иновации и стартиране на бизнеси, които решават общо 
европейски проблеми, или бизнеси в сфери, които ЕС иска да развива с предимство. 
Първа през 2017 г. ще бъде отворена схема „Разработване на продуктови и производствени 
иновации”. Тя ще финансира разработката на иновативни продукти, услуги и технологии . 
Кандидати с над 3-годишна история ще могат да получат до 1 млн. лв. грант, вариращ между 25 и 
90 процента от инвестицията, в зависимост от размера на предприятието кандидат и размера на 
проект. Ще бъдат подпомагани разходи за създаване на прототипи, оборудване и софтуер, за 
купуване на интелектуална собственост. 
В новия програмен период шанс за финансиране получават и големите фирми. Програмата 
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” ще бъде обявена през декември 
тази година и ще набира кандидатури в продължение на 6 месеца. По нея ще се предоставя 
безвъзмездна помощ до 2.5 млн. лв. за оборудване, което едновременно увеличава 
производствения капацитет и намалява енергийната консумация на единица продукция. Помощта 
достига до 25% за предприятия в Югозападна България и 45% за всички останали. Безвъзмездна 
помощ до 391 хил. лв. или до 50% от разходите ще се дават за строително-монтажни работи и 
системи, които произвеждат или трансформират енергия. 
Грантовата схема „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” ще 
стартира през лятото на 2017 г. Тогава ще бъде отворена и схемата „Подкрепа за насърчаване на 
предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства”. 
Последната за следващата година грантова схема, предоставяща директна финансова помощ за 
бизнеса, е „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 
ресурсите”, която ще финансира внедряването на иновативни технологии за използване на 
рециклирана суровина, рециклиране на отпадъчни суровини, намаляване на използваните ресурси. 
ПРОГНОЗА 
Промишлеността свива вложенията през тази и следващата година 
Бизнесът у нас очаква инвестициите в промишлеността да са по-ниски с 15.2 на сто през тази година 
спрямо миналата. Прогнозите им за следващата година също са за по-малко вложения, сочат 
данните на НСИ за октомври. 
Инвестиционната бизнес анкета се прави сред промишлени предприятия от 2011 г. За изминалите 
шест години бизнесът е бил предимно песимистично настроен към вложенията в производството. 
Най-голям спад на очакваните инвестиции в промишлеността от близо една трета (32.6%) е отчетен 
през 2015 г. Единствено през 2012. и 2013 г. бизнесът има оптимистични прогнози за вложенията в 
промишлеността съответно с 4.3 и 7.3 процента. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

В същото време данните на НСИ за преките чужди инвестиции показват ръст за миналата година от 
7.2%. Най-голям дял се пада на направените вложения в промишлеността, които растат с 902 млн. 
евро на годишна база, и в сектора на услугите – увеличение от около 1 млрд. евро. 

 

Източник: haskovo.net 

Заглавие: EVN обезпокоени от зачестили кражби на цветни метали от трафопостовете 

Линк: http://www.haskovo.net/news/409873/EVN-obezpokoeni-ot-zachestili-krazhbi-na-cvetni-
metali-ot-trafopostovete 

 
 

Текст: Областният управител Недялко Славов проведе среща със Съвета на директорите на EVN –
Робърт Дик, Калина Трифонова и Константин Величков, съобщиха от пресцентъра на областната 
управа. 
На срещата бяха коментирани теми, свързани с дейността на дружеството в региона. 
EVN представиха позицията на дружеството в условията на либерализиран пазар 
на електроенергия. Представиха още резултатите от прехода към четирикратно фактуриране и 
отчетоха, че то е в улеснение на абонатите, по-прецизно е, и най-важното – преходът е преминал 
гладко и без сътресения за жителите на областта. 
Представителите от ръководството на дружеството информираха областния управител, че 
в рамките на 2016 година за община Смолян са подменени около 20 хил. електромера с такива с 
дистанционно отчитане и в това се състои основната част от инвестиционната програма и за 
тази година на EVN. Те увериха Славов, че имат сериозни инвестиционни планове за региона и за 
следващата 2017 година, които са съобразени с основните приоритети за развитието на областта. 
Дружеството ще продължава да укрепва електропреносната мрежа и да подобрява нейната 
сигурност. 
Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към ръководството на EVN за 
готовността им да инвестират в eлектропреносната мрежа към бъдещия пункт ГКПП „Рудозем-
Ксанти”.  
Представителите на дружеството споделиха сериозното си безпокойство от зачестилите кражби на 
цветни метали от трафопостовете на дружеството, но отбелязаха също, че са успели да овладеят 
този проблем, който 
произтича от лица, приходящи за региона, и изказаха благодарност за добрата съвместна работа с 
органите на МВР.   
 

 
Източник: haskovo.net 
 

Заглавие: Криминалисти проверяват сигнал за кражба на кабел 
 

Линк: http://www.haskovo.net/news/409801/Kriminalisti-proveryavat-signal-za-krazhba-na-kabel 
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/ 
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Текст: Криминалисти от полицията в Мадан проверяват сигнал за кражба на кабел. На 23.11.2016 г. 
в РУ- Мадан е получена жалба от 32-годишна жена от гр. Смолян. Тя съобщава, че в периода от 
месец август 2016 г. до 23.11.2016 г. е извършена кражба на ел. кабел с дължина около 60 м. от 
необитаемо помещение на бивша база за вторични суровини в с. Средногорци, общ. Мадан. По 
случая вече се извършва проверка, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Смолян. 
 


