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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 19 общини могат да кандидатстват за изграждане на анаеробни инсталации по ОП „Околна 
среда 2014-2020“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55987 
 

 
 

Текст: 19 общини ще могат да кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за 
проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. 
Новата процедура е с бюджет 91,5 млн. лв. 
Допустимите бенефициенти са общини от три Регионални сдружения за управление на отпадъците: РСУО 
Русе, в което влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, РСУО Бургас – с общините 
Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе и РСУО Благоевград с 
членове – общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова  помощ на едно проектно предложение е 30,5 млн. 
лв. 
Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване,  в 
това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци и транспортни средства. 
Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните 
битови отпадъци в общините  с 12,27%. Основната цел на процедурата заедно с други дейности по ПО 
„Отпадъци“ е да се осигурят допълнителни капацитети за рециклиране от 105 000 т на година. 
Крайният срок за подаване на проектни предложение за РСУО Благоевград е 22 януари 2018 г.,за РСУО 
Бургас – 19 март 2018 г. , а за РСУО  Русе – 30 април 2018 г. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Биосферен парк „Червената стена“ е с първия в страната избран Консултативен съвет 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55995 
 

 
 

Текст: Създаден е първият в страната Консултативен съвет на биосферен парк „Червената стена“. Той 
включва 28 представители на държавната и местна власт, на научни институти, на Българската 
православна църква, НПО и бизнеса в района на община Асеновград. 
Резерватът „Червената стена“ е един от 17-те обекта, с които България се присъединява към Програмата 
на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ през 1977 г. През 1995 г. са приети нови правила и норми за тези 
територии, чиято цел е да стимулират устойчиво икономическо развитие на региона, където хармонично 
съжителстват човека и природата. Съвременните биосферни паркове обхващат по-широка територия и 
имат възможността да включат освен сърцевинната, зона на резерватите и районите на населените места, 
в които се извършва и производствена дейност. По този начин се създават условия в управлението на 
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биосферния парк да участват не само представители на държавната и местна власт, но и на обществото и 
бизнеса. 
В съвременните биосферни паркове няма допълнителни забрани за лов, риболов, дърводобив и 
обработка на земята. Не се променя и собствеността на земята. Функционирането им носи директни 
ползи за населението и бизнеса в региона. Сред тях е привличане на посетители и интерес към 
закупуване на местни продукти. Производителите могат да използват марката на биосферния парк, за да 
реализират успешно своите изделия на българския и международния пазар, използвайки маркетингови 
стратегии в уверение, че територията е екологично чиста и добре запазена. Тя притежава потенциал за 
развитие на устойчив туризъм и неограничени възможности за регионално и международно 
сътрудничество. Обявяването на територията за биосферен резерват като част от световната мрежа носи 
престиж и признание, реклама и атрактивност на региона и страната. 
Биосферен парк „Червената стена“ е един от трите в България, отговарящи на съвременните изисквания 
на ЮНЕСКО. Сред номинираните са и парк „Централен Балкан“ и резерват „Сребърна“. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Решение на Съда на ЕС за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния 
въздух 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56015 
 

 
 

Текст: Съдът на ЕС в Люксембург постанови решението си по дело С-488/15, според което България не е 
изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на 
страната, както и за изготвяне и изпълнение на планове за качество на въздуха, за да бъде периодът на 
превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-кратък. С настоящото решение не са 
наложени финансови санкции на България. 
За изпълнение на съдебното решение е необходимо мобилизиране на усилията на всички 
заинтересовани страни и активното съдействие на населението. 
Проблемът с наднормените нива на фини прахови частици съществува на национално ниво. Основните 
причини за него са използването на твърди горива за отопление от населението и остарелият 
автомобилен парк. Не е възможно прилагането на еднократни мерки, които да доведат до решаването на 
проблема и от изключително значение е индивидуалното поведение на всеки член на обществото. 
Изборът на отопление трябва да се прави и в зависимост от това какво ще бъде въздействието му върху 
атмосферния въздух. Трябва да се използват съвременни горивни устройства (които отстраняват 
замърсяванията преди изпускането им във въздуха) и горива, които отделят ниски емисии на прах 
(природен газ, пелети). Използването на автомобили, трябва да бъде съобразено освен с личното 
удобство и с това, че са основен замърсител на въздуха, особено в големите градове. 
Националното законодателство определя основна роля на общинските власти за постигане на 
необходимото качество на атмосферния въздух на местно ниво. 
Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните 
власти мерки не са достатъчно ефективни, предвид продължаващите проблеми с наднормени нива на 
ФПЧ10 на територията на почти цялата страна. Това се дължи на недостатъчна активност на общините при 
търсенето и прилагането на подходящи мерки, недоброто им финансово състояние, липсата на 
необходимия капацитет, както и на недостатъчната активност на гражданите и неправителствените 
организации. 
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За решаването на проблема с наднормените нива на фини прахови частици през последните години 
МОСВ предприе стъпки за разработване и прилагане на мерки на национално ниво. Създадена е 
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ в оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020“, чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество на 
въздуха. Предвиденият финансов ресурс е насочен към основните източници на ФПЧ10 – битовото 
отопление и транспортът. Средствата, макар и крайно недостатъчни за решаване на проблема на 
национално ниво, са приоритетно насочени към тези общини, които са посочени в съдебното решение. В 
рамките на тази ос през юли 2016 г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за разработване/актуализация на общинските програми за качеството на въздуха. 
Подписано е и се изпълнява споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и 
развитие за оказване на съдействие за разработване на Национална програма за качество на 
атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на емисиите на определени замърсители в 
атмосферния въздух във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 (директивата 
за таваните). Целта на разработването на Националната програма за качество на въздуха е 
идентифициране на източниците на замърсяване, но също и на приложимите мерки, отговорните 
институции, сроковете за изпълнение, финансирането, евентуалното създаване на финансови облекчения 
и др., като крайната цел е постигане на нормите за качество на въздуха. 
Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за енергийна ефективност и 
подмяна на горивната база в сгради държавна и общинска собственост и субсидира закупуването на 
електрически превозни средства от държавни и общински структури. 
Продължава работата на междуведомствена работна група (с участието на експерти от МИ, МЕ, МТСП, 
ДАМТН, БИС, НСОРБ и др.), която трябва да предложи варианти за промени в законодателството, 
насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се 
продават за битово отопление. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството разчита на индивидуалното поведение и на общините срещу мръсния 

въздух 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/05/2948726_ekoministerstvoto_razchita_na_individualnoto_povede
nie/ 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите разчита на "индивидуалното поведение на всеки член 
на обществото", както и на общините, които според институцията трябва да са по-активни в прилагането 
на мерки срещу замърсяването на въздуха. Това става ясно от изявлението на ведомството по повод 
решението на Съда на Европейския съюз, който осъди България заради системно мръсния и опасен 
въздух в цялата страна, както и заради неизпълнението на директивата за въздуха от 2007 г. насам. 
Делото беше заведено през септември 2015 г., а днес съдът излезе с решение, но все още не е наложил 
санкция.  
"За изпълнение на съдебното решение е необходимо мобилизиране на усилията на всички 
заинтересовани страни и активното съдействие на населението", пишат като коментар от МОСВ. 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/05/2948187_sudut_na_evropeiskiia_sujuz_osudi_bulgariia_zaradi/
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Екоминистерството изтъква като ефективно действие заложените в оперативна програма "Околна среда" 
115 млн. лв. за общините с нарушено качество и очаква това да бъде отчетено от Европейската комисия. 
Тези пари са заделени специално за общините с установени проблеми с чистотата на въздуха, които имат 
разписани в Закона за въздуха правомощия за налагане на редица мерки са намаляване на вредните 
фини прахови частици. 
МОСВ посочва още, че Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за 
енергийна ефективност и подмяна на горивната база в сгради държавна и общинска собственост и 
субсидира закупуването на електрически превозни средства от държавни и общински структури. 
Продължава и разработването на законови ограничения за съдържанието на сяра и пепел във въглищата 
и брикетите за битово отопление. 
Основните причини за него са използването на твърди горива за отопление от населението и остарелият 
автомобилен парк, припомнят от МОСВ, но разчитат най-вече на "индивидуалното поведение на всеки 
член на обществото". И препоръчват изборът на отопление да се прави и в зависимост от това какво ще 
бъде въздействието му върху атмосферния въздух; да се използват съвременни горивни устройства, 
които отстраняват замърсяванията преди изпускането им във въздуха, и горива, които отделят ниски 
емисии на прах - природен газ, пелети. Използването на автомобили, трябва да бъде съобразено освен с 
личното удобство и с това, че са основен замърсител на въздуха, особено в големите градове. 
МОСВ: Липсват ефективни мерки от местната власт  
Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните 
власти мерки не са достатъчно ефективни, предвид продължаващите проблеми с наднормени нива на 
ФПЧ10 на територията на почти цялата страна, констатират от МОСВ.  
Според ведомството, това се дължи на недостатъчна активност на общините при търсенето и прилагането 
на подходящи мерки, недоброто им финансово състояние, липсата на необходимия капацитет, както и на 
недостатъчната активност на гражданите и неправителствените организации. 
Зам-кметът по екологията Йоана Христова обаче отказа да даде коментар на Дневник на решението на 
Съда на Европейския съд и действията на Софийска община за справяне с проблема. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: В нови кафяви контейнери ще събират разделно растителните отпадъци в Пловдив 
 

Линк: https://trud.bg/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Община Пловдив стартира система за разделно събиране на растителни отпадъци в два от 
крайните квартали на града под тепетата – „Коматево“ и „Прослав“. От този четвъртък в „Прослав“ 
започва разполагане на 40 кафяви контейнери с вместимост от 1100 литра, предназначени за разделно 
събиране на зелени отпадъци. От 10 април (понеделник) в „Коматево“ стартира раздаването на 700 
кафяви съдове с обем 120 и 240 литра за домакинствата, които използват индивидуални съдове за смесен 
битов отпадък. 
„В кафявите съдове ще могат да се изхвърлят растителни отпадъци 
като цветя, трева, листа, части от подрязани храсти, обелки от плодове и зеленчуци, дървени стърготини и 
др.“, обясни Василка Чопкова, шеф на общинска дирекция „Екология и управление на отпадъците“. 
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Директорът на ОП „Чистота“ в Пловдив Иван Стоянов съобщи, че от април до октомври съдовете за 
зелени отпадъци ще бъдат обслужвани един път седмично, а през есенно-зимния сезон – веднъж на 2 
седмици. Гражданите ще бъдат информирани за графика при раздаване на контейнерите. 
Успоредно с въвеждане на новата система в тези квартали ще стартира и програма за намаляване 
образуването на отпадъци чрез домашно компостиране. На проявилите желание по време на 
проведеното анкетно проучване домакинства в „Коматево“ и „Прослав“ общината ще предостави 3 
00 броя компостери. Към всеки от тях е предвидена книжка-наръчник, в която е поместена богата 
информация за предимствата на компостиране и полезните свойства на получения висококачествен тор, 
както и рецепта за неговото производство. 
 


