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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ ще осигури 240 млн. лева във Фонда на фондовете за гаранции и кредити при 

реализацията на ВиК проекти 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53373 
 

 
 

Текст: Предвижда се МОСВ да подпише финансово споразумение с Фонд мениджър на 
финансовите инструменти в България (ФМФИБ), нар. накратко Фонд на фондовете, с което да му 
предостави 10 процента от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-
2020 г.). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в рамките на форум 
„Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“. 
Приоритетна ос „Води“ на ОПОС е в размер на над 2,3 млрд. лева. В момента се работи по 
създаването на финансовия инструмент, чрез който във ФМФИБ ще постъпят близо 240 млн. лева. 
Споразумението с Фонда на фондовете се предвижда да бъде подписано през 2018 г., когато ще 
влезе в сила новият механизъм за предоставяне на средствата във ВиК сектора. Парите ще бъдат 
налични под формата на гаранции и кредити за реализирането на инвестиции във ВиК мрежи и 
съоръжения, посочи министър Василева. Идеята е средствата да се удвоят с привличането на частен 
капитал чрез Фонда на фондовете. 
Тя припомни, че 2017 г. е започнала с подписването на първото споразумение на МОСВ с ФМФИБ за 
предоставянето на 52,4 млн. лева от ОПОС за банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. 
Потенциални бенефициенти  по финансовия инструмент са общини, държавни институции, 
неправителствените организации и бизнеса, посочи министър Василева. Целта е средствата да се 
използват като гаранции при кредити за създаването на центрове за повторна употреба, 
съоръженията към тях и други устойчиви проекти, добави тя. 
Министър Василева отбеляза, че 3,5 млн. лева се предоставят и чрез разработеният от МОСВ 
инструмент за подпомагане на общините за ползване на находищата на минерални води на тяхна 
територия. Средствата са за развитие и модернизация на разпределителните мрежи, съоръженията 
за водочерпене и доставката на минерални води до ползвателите. Искаме да развием потенциалът, 
който природата ни е предоставила – 3800 литра в секунда е капацитетът на находищата на 
територията на България, а до момента се използва по-малко от 20 процента от този ресурс, посочи 
Василева. 
От днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се придвижва с електромобил, 
закупен по пилотната схема на МОСВ за насърчаване използването на екологични превозни 
средства. По програмата, финансирана от Националния доверителен екофонд, бяха одобрени 
проекти за частично безвъзмездно финансиране на общо 34 електрически и 10 електрически 
хибридни превозни средства за 4 държавни институции и 22 общини. Основната й цел е 
ограничаване на изменението на климата, подобряване качеството на въздуха и намаляване на 
шумовото замърсяване. Програмата ще действа и през 2017 г. 
 

 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: МОСВ дава 240 млн. лева за гаранции и кредити при реализацията на ВиК проекти  
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Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5997961 
 

 
 

Текст: Предвижда се МОСВ да подпише финансово споразумение с Фонд мениджър на 
финансовите инструменти в България (ФМФИБ), нар. накратко Фонд на фондовете, с което да му 
предостави 10 процента от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-
2020 г.). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в рамките на форум 
„Планът „Юнкер“ - възможности и резултати“, съобщават от пресцентъра на министерството. 
Приоритетна ос „Води“ на ОПОС е в размер на над 2,3 млрд. лева. В момента се работи по 
създаването на финансовия инструмент, чрез който във ФМФИБ ще постъпят близо 240 млн. лева. 
Споразумението с Фонда на фондовете се предвижда да бъде подписано през 2018 г., когато ще 
влезе в сила новият механизъм за предоставяне на средствата във ВиК сектора. Парите ще бъдат 
налични под формата на гаранции и кредити за реализирането на инвестиции във ВиК мрежи и 
съоръжения, посочи министър Василева. Идеята е средствата да се удвоят с привличането на частен 
капитал чрез Фонда на фондовете. 
Тя припомни, че 2017 г. е започнала с подписването на първото споразумение на МОСВ с ФМФИБ за 
предоставянето на 52,4 млн. лева от ОПОС за банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. 
Потенциални бенефициенти по финансовия инструмент са общини, държавни институции, 
неправителствените организации и бизнеса, посочи министър Василева. Целта е средствата да се 
използват като гаранции при кредити за създаването на центрове за повторна употреба, 
съоръженията към тях и други устойчиви проекти, добави тя. 
Министър Василева отбеляза, че 3,5 млн. лева се предоставят и чрез разработеният от МОСВ 
инструмент за подпомагане на общините за ползване на находищата на минерални води на тяхна 
територия. Средствата са за развитие и модернизация на разпределителните мрежи, съоръженията 
за водочерпене и доставката на минерални води до ползвателите. Искаме да развием потенциалът, 
който природата ни е предоставила - 3800 литра в секунда е капацитетът на находищата на 
територията на България, а до момента се използва по-малко от 20 процента от този ресурс, посочи 
Василева. От днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се придвижва с 
електромобил, закупен по пилотната схема на МОСВ за насърчаване използването на екологични 
превозни средства. По програмата, финансирана от Националния доверителен екофонд, бяха 
одобрени проекти за частично безвъзмездно финансиране на общо 34 електрически и 10 
електрически хибридни превозни средства за 4 държавни институции и 22 общини. Основната й 
цел е ограничаване на изменението на климата, подобряване качеството на въздуха и намаляване 
на шумовото замърсяване. Програмата ще действа и през 2017 г. 
 
 

Източник: b2bmedia.bg 
 

Заглавие: МОСВ продължава програмите си за саниране и за електромобили с бюджет от 15, 298 

млн. лв. от търговия с парникови газове 

Линк http://b2bmedia.bg/index.php/mosv-produljava-programite-si-za-sanirane-i-za-elektromobili-s-
biudjet-ot-15-298-mln.-lv.-ot-turgoviq-s-parnikovi-gazove-1336487.html   
 

http://b2bmedia.bg/index.php/mosv-produljava-programite-si-za-sanirane-i-za-elektromobili-s-biudjet-ot-15-298-mln.-lv.-ot-turgoviq-s-parnikovi-gazove-1336487.html
http://b2bmedia.bg/index.php/mosv-produljava-programite-si-za-sanirane-i-za-elektromobili-s-biudjet-ot-15-298-mln.-lv.-ot-turgoviq-s-parnikovi-gazove-1336487.html
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Текст: Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две 
свои успешни програми – за саниране на държавни и общински сгради и за купуване на 
електромобили от публичните институции. За целта МОСВ предостави на Националния 
доверителен екофонд за управление 15,298 млн. лв. Това стана с решение на правителството днес, 
определящо реда и начина за разходване през 2017 г. на преходен остатък по валутна сметка на 
МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 31 декември 2012 г. от продажба чрез търг на квоти 
за емисии на парникови газове от инсталации. 
Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната 
ефективност на обекти – държавна или общинска собственост, в рамките на Инвестиционната 
програма за климата, и за насърчаване използването на електрически превозни средства от 
публичните институции, целящо да намали разхода на горива, за да се повиши качеството на 
атмосферния въздух. 
От стартирането на Инвестиционна програма за климата през март 2015 г. до момента са изпълнени 
изцяло мерките за подобряване на енергийната ефективност на 58 обекта на обща стойност 20, 5 
млн. лв. със субсидия по програмата – 17, 4 млн. лв. Това са училища, детски градини, спортни зали, 
университетски сгради, читалища и др. В момента се изпълняват още 8 обекта на обща стойност 4, 6 
млн. лв., от които субсидията е 3, 438 млн. лв. 
В процес на сключване на договори с изпълнители или в тръжни процедури за избор на 
изпълнители са още 11 обекта на обща стойност 5, 5 млн. лв. с очаквана субсидия от 4, 65 млн. лв. 
Става дума за общо 77 обекта на обща стойност над 30 млн. лв. и субсидия 25 650 000 лв. 
По пилотната схема за насърчаване използването на електромобилите беше одобрено 
субсидирането на закупуване на 44 превозни средства, от които 34 електромобила и 10 плъг-ин 
хибрида на 22 общини и 4 държавни институции. Доставката върви успешно. Общините и 
държавните институции се отнесоха с интерес към тази програма и се очаква да се разшири с 
разнообразни превозни средства – микробуси и малки превозни средства – товарни, почистващи и 
др. 
С реализацията на такива проекти ще се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, ще 
създаде трудова заетост в малки населени места, ще намалят разходите на общините за отопление 
и осветление на детски градини, училища, болници и др. 
 
 

Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Близо 14 млн.лв. влизат в Шуменско по проект за сепариране и компостиране на 
отпадъци 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=149991&PHPSESSID=fafdt1tdknt9h7qv5r2cri58p2 
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Текст: Три компостиращи инсталации и една за предварително третиране и сепариране на 
отпадъците ще бъдат изградени в Шуменско. Те ще струват близо 14 млн. лв., а средствата ще 
дойдат от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. 
С проекта кандидатства Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО/, но е написан 
от община Шумен, като водеща в него. 
"Целта ни е да се намали с 50% количеството на отпадъците, които депонираме на сметището“, 
обясни за ШУМ.БГ главният експерт по екология на община Шумен Живка Атанасова. 
Компостиращите инсталации ще преработват растителни и други органични отпадъци. Те ще бъдат 
изградени в Нови пазар, Каолиново и Шумен. Първата ще обслужва само община Нови пазар, 
втората – общините Каолиново и Венец, а третата и най-голяма – останалите 5 общини от 
Регионалното сдружение. 
Съоръжението за предварително третиране на отпадъците пък ще бъде разположено до сметището 
край „Дивдядово“. Там от битовите отпадъци ще се отделят всички съставки, които стават за 
рециклиране и повторна употреба. Ще е подобна на частната сепарираща линия, която и сега 
действа до „Топливо“.  
„Нашата със сигурност ще бъде по-модерна и с по-голям капацитет. За нея са предвидени близо 8 
млн.лв.“, обясни Атанасова. За обслужването и на сепариращата, и на компостиращите инсталации, 
ще се разкрият работни места, но засега не е ясно колко. 
„Европейският съюз ни задължава да имаме такива инсталации. Финансирането е на 99% сигурно, 
надявам се през август вече да започне изграждането им“, каза за ШУМ.БГ и зам.-кметът по 
строителство и екология на Шумен инж. Боян Тодоров. 
Обявлението за изграждане на съоръженията в петък бе качено на сайта на община Шумен, като е 
даден и 14-дневен срок за становища и възражения. 
 
 

Източник: news.dir.bg 

Заглавие: Василева: До 2020 г. делът на депонираните, биоразградими отпадъци трябва да е 
намален 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=25027352                                

 
 

Текст: До 2020 г. делът на депонираните, биоразградими отпадъци в България следва да бъде 
намален до 35%. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева на 
форум, посветен на „Плана Юнкер“, предаде репортер на БГНЕС. 
До 2020 г. делът на депонираните, биоразградими отпадъци в България следва да бъде намален до 
35%. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева на форум, 
посветен на „Плана Юнкер“, предаде репортер на БГНЕС. 
„Целта ни е да стимулираме в дългосрочен план икономическия растеж и конкурентоспособността. 
Преодоляването на замърсяването на въздуха и почвите, с повишаването на водната и енергийната 
ефективност са стимулът за въвеждане на гъвкави, финансови инструменти, които да бъдат на 
разположение на бизнеса и публичните институции“, заяви Василева. 
Според нея с усиленото изграждане на пречиствателни води, разширение и модернизация на 
водоснабдителните и канализационните мрежи, изграждането на системите за управление на 
отпадъците, започна да се подобрява чувствително екологичната обстановка в страната. 

http://news.dir.bg/news.php?id=25027352


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

„С новия програмен период досега в екологичните проекти не бяха ползвани възможностите на 
финансовия инженеринг. Затова е изключително важно да обединим усилията си“, заяви 
екоминистърът в оставка. Тя подчерта, че в сферата на околната среда България успешно е 
хармонизирала законодателството си. До 2020 г. в сектор климат амбициозните цели са свързани с 
намаляването на парниковите газове, повишаване на енергийната ефективност до 20%. 
До 2020 г. делът на депонираните, биоразградими отпадъци в България следва дабъде намален до 
35%, а на рециклираните да се увеличи до 50% от образуваните през 2014 г. количества. 
До 2033 г., съгласно законодателството, което в момента се дебатира в ЕС, делът на рециклираните 
битови отпадъци следва да достигне 65%, 75% да е делът на рециклираните отпадъци от опаковки, 
а депонирането да е максимум 10%. 
Ивелина Василеваобясни още, че в сектор „води“ се работи по създаване на финансов инструмент. 
 
 
 


