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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ осигури 52,4 млн. лв. за банкови гаранции на бенефициентите във Фонда на 

фондовете 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52934 
 

 
 

Текст: 52,4 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще постъпят във Фонда на 
фондовете и ще се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор 
„Отпадъци“. Това предвижда финансовото споразумение, което беше подписано от министъра на 
околната среда и водите Ивелина Василева и изпълнителните директори на ФМФИБ Валери Белчев 
и Илия Караниколов. 
„Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“, за да постигнем националните политики. 
Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се тези 52,4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, 
каза министър Василева. 
Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите 
на финансовия инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се 
очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели. 
Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна 
употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. 
Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с 
нестопанска цел. 
Прилагането на финансови инструменти,  чрез които се осигуряват допълнителни средства за 
бенефициентите, е един от новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  и 
цели да компенсира недостига на публични финансови ресурси за инвестиции. 
Основен резултат от прилагането на финансовия инструмент се очаква да бъде намаляване на 
количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за 
повторна употреба и улесняване на достъпа на населението до центровете за повторна употреба. 
Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на лоста и 
да се привлече частен капитал.  Очаква се чрез този ефект да  се постигне съотношение на 
средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на 
разположение на крайните получатели  ще има над 250 млн. лв. 
През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд мениджър 
на финансовите инструменти в България. По силата му във Фонда ще постъпят 10% от бюджета на 
приоритетна ос „Води“.  С  този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това 
може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРБ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52959                           

http://www5.moew.government.bg/?p=52959
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Текст: Европейската комисия днес потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за 
приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Това означава, че 
срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради 
натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде 
необходимата организация и след като на 29 декември 2016 г. Министерският съвет прие ПУРБ на 
четирите района за басейново управление, МОСВ изпълни ангажиментите си по това 
предварително условие на Европейската комисия, заложено в Споразумението за партньорство. 
Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират 
управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни и целят опазване и 
подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за 
втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по 
водите и Закона за водите. 
Разработването на Плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките 
на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на 
водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, 
икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на 
мерки за постигането им (Програма от мерки). Програмата от мерки е основният инструмент, с 
който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни 
места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми 
като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на 
индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци, прилагане на добри 
земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др. 
ПУРБ са публикувани на страниците на Басейновите дирекции и МОСВ. 
(http://www5.moew.government.bg/?page_id=24258) 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Столична община се бори със смога с кампания срещу евтините въглища и дърва 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/03/2893291_stolichna_obshtina_se_bori_sus_smoga_s_kampa
niia/ 
 

 
 

Текст: Разяснителна кампания за вредата от битовото отопление на евтини въглища и дърва. Това е 
една от основните спешни мерки, с които Столична общината ще се бори срещу опасния мръсен 
въздух в София. 
Това стана ясно от отговора на пресцентъра на общината за "Дневник" във вторник по повод 
високите концентрации на прах в София от последните два дни, в някои часове на денонощието те 
достигнаха девет пъти над допустимите норми на замърсяване с ФПЧ10 (50 mg/m3).  

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/03/2892981_vuzduhut_v_sofiia_e_opasno_zaprashen/
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Информационната кампания e насочена към гражданите и препоръчва замяна на камините и 
печките с алтернативни начини на отопление, които не замърсяват въздуха. Кампанията е 
предвидена за цялата следваща 2017 година и се осъществява съвместно с Министерството на 
околната среда и водите.  
Причината за кампанията е, че данните сочат, че основен източник на запрашаването в София е 
битовото отопление, обясниха от общината с уточнението, че повечето общински сгради вече са 
минали на газификация по същата причина. В отговор на въпрос какво ще се случи с безплатните 
субсидии под формата на евтини въглища за най-бедните от страна на държавата, от общината 
заявиха, че това е в компетенциите на социалното министерство. 
От пресцентъра отново напомниха за изграждането на новите метростанции и за нови автомобили 
за градския транспорт като други стъпки за по-чист въздух, които общината предприема срещу 
смога.  
Въпреки опасното запрашаване от днес и вчера (2-3 януари 2017 г.), общинарите явно нямат 
намерение да взаимстват опит от други световни столици с идентичен проблем като Пекин, Лондон 
и Париж и подобно на тях да въведат доказали ефекта си мерки като зони без автомобили в 
центъра, ограничаване трафика и горенето на въглища, както и безплатен транспорт в критични дни 
с много високи нива на ФПЧ10. 
Според пресцентъра, през лятото на 2016 г. миенето на улиците на София е било по-често от 
обичайното именно като мярка срещу праха. През зимата обаче това е невъзможно заради 
опасност от заледяване.  

 
 
Източник: banker.bg 
 

Заглавие: МОСВ дава 52 млн. лева за рециклиране на отпадъци 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/mosv-dava-52-mln-leva-za-reciklirane-na-

otpaduci                            

 
 

Текст: Над 52 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." ще постъпят във Фонда 
на фондовете и ще се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор 
"Отпадъци". Това предвижда финансовото споразумение, което беше подписано от министъра на 
околната среда в оставка Ивелина Василева и изпълнителните директори на Фонда на фондовете 
Валери Белчев и Илия Караниколов. 
Очакванията са с предоставянето на финансовата помощ да бъде намалено количеството 
депонирани битови отпадъци. За целта ще бъде осигурен допълнителен капацитет за повторна 
употреба и улесняване на достъпа на населението до центровете за повторна употреба. 
"Споразумението е много важно за сектор "Отпадъци", за да постигнем националните политики. 
Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се тези 52,4 млн.лв. да бъдат умножени по пет", 
каза Ивелина Василева. 
Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите 
на финансовия инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се 
очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели.Със 
средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна 
употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. 

http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/mosv-dava-52-mln-leva-za-reciklirane-na-otpaduci
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/mosv-dava-52-mln-leva-za-reciklirane-na-otpaduci
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Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с 
нестопанска цел. 
През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд мениджър 
на финансовите инструменти в България. По силата му във Фонда ще постъпят 10% от бюджета на 
приоритетна ос "Води".  С  този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това 
може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти. 

 
 
Източник: pzdnes.com 
 

Заглавие: През 2016 г: РИОСВ наложи глоби и санкции за близо 150 000 лв. 
 

Линк: http://pzdnes.com/2017/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3-

%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-

%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/                           

 
 

Текст: През 2016 г. РИОСВ–Пазарджик наложи глоби и санкции за нарушаване на екологичното 
законодателство за близо 150 000 лв, сочат обобщени данни от дейността на инспекцията. През 
годината експертите извършиха 1170 планови и извънредни проверки на 997 обекта. За установени 
нарушения и несъответствия са издадени 550 предписания, съставени са 36 акта, наложена е една 
текуща месечна санкция и са издадени 43 наказателни постановления в общ размер 146 600 лв. 
Събраните през 2016 г. суми от наложени глоби и санкции са на стойност 109 809 лв.  От тези 
средства –  50 420 лв. са постъпили в бюджетите на общините, на чиято територия извършват 
дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности. 
Подобрена ефективност на контролната дейност отчита през последната година екоинспекцията в 
Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на 
сигнали от граждани.  На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени  81 
сигнала. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Община Тервел въвежда разделно събиране на биоотпадъците си 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/12/13/2881959_obshtina_tervel_vuvejda_

razdelno_subirane_na/                          

 
 

http://pzdnes.com/2017/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://pzdnes.com/2017/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://pzdnes.com/2017/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://pzdnes.com/2017/01/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/12/13/2881959_obshtina_tervel_vuvejda_razdelno_subirane_na/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/12/13/2881959_obshtina_tervel_vuvejda_razdelno_subirane_na/
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Текст: Община Тервел въвежда система за разделно събиране на биоотпадъците от паркове и 
градини, от предприятия в хранително-вкусовата промишленост, заведения за обществено хранене, 
търговски обекти, домакинства. 
Това предвижда програма за управление на отпадъците в периода 2016 - 2020 г., цитирана от БТА, 
която общинският съвет ще гласува на заседанието си. 
До 2020 г. биоотпадъците, които се депонират, трябва да намалеят поне наполовина спрямо 
количествата, образувани в региона през 2014 г., е мотивът за новата система. 
Според морфологичен анализ, поръчан от общината, делът на хранителните отпадъци средно за 
година достига почти 16%, като през зимата този показател е най-висок и надхвърля 20 на сто. 
Градинските отпадъци съставляват близо 11 на сто средно за годината, като през лятото достигат 
15%, се посочва в програмата. 
Община Тервел възнамерява да изгради площадка за компостиране на зелени отпадъци и ще търси 
финансова подкрепа по оперативната програма "Околна среда". На новата претоварна станция за 
битови отпадъци край града вече е отреден терен за такова съоръжение. 
Програмата за управление на отпадъците ще търси възможности и за въвеждане на фамилно 
компостиране. 
 
 
 


