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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Сключени са 20 договора за над 602 млн. лева в сектор „Води“ по ОПОС 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56654 

 
 

Текст: До момента са сключени 20 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 
602 млн. лв. в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, което представлява 30 
процента от ресурса по приоритетната ос. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов 
при участието си в конференцията „ВиК решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии“. 
Към 15 май т. г.  в сектор „Води“ на ОПОС са обявени 10 процедури на стойност над 866 млн. лв.  До края 
на годината по приоритетната ос предстои обявяването и на процедура за финансиране на 
инфраструктурни проекти, които ще бъдат резултат от регионалните прединвестиционни проучвания, 
осъществявани от МРРБ с финансовата подкрепа на ОПОС. Общата стойност на процедурата ще бъде над 
1,5 млрд. лв., посочи министър Димов. 
Той отбеляза, че към момента по ОПОС се финансира изпълнението на шест инфраструктурни проекта за 
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води – в Добрич, Плевен-Долна Митрополия, 
Асеновград, Приморско, Айтос и Елхово.  Довършват се и други осем, започнали през програмния период 
2007-2013 г. – във Враца, Раднево, Шумен, Варна, Банско, Тервел, Ямбол и Видин. МОСВ предостави на 
Министерството на здравеопазването 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за мониторинг на 
качеството на питейните води. 
„Липсата на необходимия воден ресурс или вода с подходящо качество може да се превърне в 
ограничителен фактор за растежа на бизнеса.  За това е  важно водните ресурси да бъдат устойчиво 
управлявани , да бъдат прилагани мерки за тяхното опазване и ефективно разходване и да се 
търсят  иновативни решения във всички сфери“, каза министър Димов. По думите му стратегическо 
средство за подобряване на състоянието на водите са Плановете за управление на речните басейни 
(ПУРБ). В зависимост от състоянието на водното тяло и влияещите фактори, в тях са предвидени 
конкретни мерки за опазване или подобряване на състоянието на водите. 
Икономически инструмент в областта на управлението на водите е въвеждането на такси за водовземане, 
за ползване на воден обект и за замърсяване, с цел прилагането на принципа за възстановяване на 
разходите за водните услуги и опазване на ресурса  и околната среда. В новите ПУРБ са планирани мерки 
за постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги в селското стопанство – 96%, в 
индустрията – 47%,  за домакинствата  – 54 %, за производство на електроенергия чрез ВЕЦ – 30%  и  за 
други услуги – 63 на сто, посочи министър Нено Димов. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Отбелязваме Световния ден на климата 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56603 
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Текст: Само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране на българското 
законодателството по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) преди крайния срок 16 май 
2017 г. Това стана известно на последната среща на групата на националните експерти по оценка на 
въздействието върху околната среда и екологична оценка към Европейската комисия. 
Директивата за ОВОС – актуалното състояние на процеса по транспониране в държавите членки и 
подготовката на Ръководства за прилагане на Директивата по ОВОС (Директива 2011/92/ЕС и изменения): 
преценяване на необходимостта от ОВОС, определяне на обхвата, подготовка на доклад за ОВОС, е била 
основната тема на дискусията. 
Във връзка с процеса на транспониране на Директивата за ОВОС, ЕК подчертава, че само България е 
изпълнила в срок задълженията си за транспониране. 
Директивата е транспонирана в българското законодателство със Закона за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обнародван в ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране по ОВОС 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56589 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа първите три договора за 
безвъзмездно финансиране за актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух 
с общините Пловдив, Асеновград и Враца. Проектите се финансират по ОП „Околна среда 2014-2020“ и са 
на обща стойност 355 хил.лв. 
„Днес решаваме проблем, който е сред приоритетите на Министерството на околната среда и водите и на 
общините“, каза по време на церемонията министър Димов. Той припомни процедурата срещу България 
в Европейския съд относно качеството на въздуха. „Това е стъпка в посока към решаването на този 
въпрос. Оперативна програма „Околна среда“ има отделени 3 млн. лв. за общини в България, които да 
разработят общинските си програми за качеството на атмосферния въздух. Освен тези 3 млн. лв. по ОПОС 
2014-2020 има предвиден ресурс от 115 млн. лв. за конкретни мерки, които да доведат до намаляването 
на фините прахови частици и за подобряване качеството на въздуха за българските граждани“, допълни 
министър Димов. 
Реализацията на проектите ще създаде необходимите предпоставки за осигуряване на здравословна 
среда за населението на територията на общините. „Доволен съм, че чрез подписването на тези договори 
ще покажем, че има смисъл другите общини да са активни и да подадат своите предложения“, каза още 
министърът. 
„Надявам се, че с изготвянето на тази комплексна програма и с изпълнението на мерките, които предстои 
да бъдат приложени, ще можем да се похвалим с още по-добри постижения в подобряването на 
екологичната обстановка в градовете“, каза кметът на Пловдив Иван Тотев. Общият размер на 
инвестицията за община Пловдив е близо 94 хил. лв. 
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„Приветстваме възможността, предоставена от Министерството на околната среда и водите за развитие 
на нашата програма за качество на атмосферния въздух, основно насочена към намаляване на фините 
прахови частици и съдържанието на кадмий“, каза кметът на Асеновград Емил Караиванов. Инвестицията 
за актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград е над 145 хил. лв. 
Договорът с община Враца е на стойност над 116 хил. лв. Целта е общината да има нова програма при 
изтичане на действащата през 2018 г., като бъдат планирани мерки за намаляване нивата на фини 
прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им във въздуха. „Убеден съм, че с 
мерките, които ще изпълним по проекта, ще съумеем да информираме нашите граждани за действията, 
които е необходимо да бъдат приложени за намаляване на вредните емисии от употребата на въглища, 
които са едни от основните замърсители. Надявам се скоро отново да сме тук за подписването и на други 
важни проекти, свързани с подобряването на условията на живот в град Враца“, каза в заключение кметът 
Калин Каменов. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Столичната община най-сетне ще приеме програмата си за въздуха 
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/05/18/2972964_stolichnata_obshtina_nai-
setne_shte_prieme_programata/ 
 

 
 

Текст: На днешното си заседание Столичният общински съвет ще гласува Програмата за управление на 
качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. Документът от над 200 страници е актуализация на 
предишната програма, чийто срок изтече през 2014 г. В него са посочени конкретни мерки, с които 
качеството на въздуха в столицата да бъде подобрено, като основната цел е намаляването на нивата на 
фини прахови частици, които са най-сериозният замърсител. 
За да бъде гласувана днес, програмата премина през комисиите към общинския съвет за една седмица, 
само с по едно разглеждане. На всички общинските съветници гласуваха с пълно единодушие за 
приемането й. По време на заседанието на комисията по екология във вторник се прие зам.-кметът Йоана 
Христова да отчита изпълнението на програмата веднъж годишно. Тогава Христова съобщи и че след 
приемането на документа от Столичния общински съвет ще бъде публикувана и графика, илюстрираща 
колко от постъпилите предложения са взети предвид. 
Програмата беше представена за пръв път през февруари, като според зам.-кметът по екологията Йоана 
Христова обществените обсъждания с граждани, представители на бизнеса и неправителствени 
организации са продължили над 30 дни. Междувременно съдът на Европейския съюз осъди България 
заради високите нива на фини праходи частици и липсата на мерки за овладяването на проблема. В края 
на април доклад на Сметната палата показа, че основните причини за замърсяването са транспортът и 
лошото състояние на пътищата. С доклад Европейската комисия посочи, че България е с най-високите 
концентрации на фини прахови частици в градска среда измежду всичките 28 държави на Европейския 
съюз. От партия "ГЕРБ" пък определиха проблемите със замърсяването на въздуха като политическа 
атака. Имаше и вечери, в които нивата на запрашаване в София бяха 8 пъти над допустимото. 
Конретните мерки в програмата са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Те целят 
ограничаването на движението на автомобили, които отделят високи нива на вредни емисии, по-строг 
контрол на твърдите горива, които се използват за битово отопление. Ще бъдат направени и анализи 
колко социално слаби семейства се отопляват по този начин, за да може Столичната община да подмени 

https://www.sofia.bg/documents/20182/298121/Project_Program_KAV_Sofia_2015-2020.pdf/23a572ba-77ac-45a4-b627-c77ea0e225c7
https://www.sofia.bg/documents/20182/298121/KAV_new.pdf/f29a72b6-ebcb-4623-8586-27c15f291043
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/05/2948187_sudut_na_evropeiskiia_sujuz_osudi_bulgariia_zaradi/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/05/2948187_sudut_na_evropeiskiia_sujuz_osudi_bulgariia_zaradi/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/24/2958733_transportut_e_osnoven_celogodishen_zamursitel_s_prah_v/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/24/2958733_transportut_e_osnoven_celogodishen_zamursitel_s_prah_v/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/06/2913194_vuzduhut_v_bulgariia_produljava_da_budi_seriozno/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/06/2913194_vuzduhut_v_bulgariia_produljava_da_budi_seriozno/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/06/2913194_vuzduhut_v_bulgariia_produljava_da_budi_seriozno/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/02/07/2913890_v_gerb_vidiaha_politicheska_ataka_zaradi_mrusniia/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/02/07/2913890_v_gerb_vidiaha_politicheska_ataka_zaradi_mrusniia/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/02/2911224_zaprashavaneto_na_vuzduha_v_sofiia_skochi_osem_puti/
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безплатно техните инсталации. Градският транспорт също ще стане по-модерен и привклекателен за 
гражданите, като ще се стимулира и използването на велотранспорт. 
 
 

Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Стартира второто издание на конкурса „Екообщина“ 

 
Линк: http://agro.bg/news/article63413.html 
 

 
 

Текст: Инициативата се провежда за втори път и е под патронажа на Президента на Р България, в 
партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. За втора поредна година Оперативна програма „Околна среда“ ще осигури учебно 
пътуване във Франция за представители на общините лауреати в две от общо четири категории – 
„Устойчиво управление на водите” и „Устойчиво управление на отпадъците“. 
Конкурсът има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на водите, 
управлението на отпадъците, устойчивата мобилност и енергийната ефективност на сградите и да 
награди онези общини, които успяват да постигнат целите за опазване на околната среда по ресурсно 
ефективен и икономически устойчив начин. Инициативата ще допринесе за обмяната на добри практики 
и обединяване на усилията за постигане на високите европейки екологични стандарти. 
„Министерството на околната среда и водите има многогодишно успешно сътрудничество в областта на 
опазване на околната среда и водите с Френската република, отбеляза по време на пресконференцията 
министър Димов. Той припомни, че с френска експертна подкрепа е изградена системата за управление 
на водите на басейнов принцип и са реализирани първите Планове за управление на речните басейни в 
България. Инициативата „Екообщина“ продължава да надгражда дългогодишното българо-френско 
партньорство и се превръща в традиция за споделяне на добри практики между двете страни, каза още в 
обръщението си министърът. 
Н. Пр. Г-н Ерик Льобедел  представи целите, регламента на конкурса, както и категориите, в които ще се 
състезават общините. „Първото издание на конкурса „Екообщина“ беше много успешно, имаше близо 50 
номинации с участието на 31 общини. Въпреки това има неща, които успяхме да подобрим, най-вече 
свързани с опростяването на въпросниците за участниците“, каза той пред гостите на събитието. 
Във второто издание на конкурса МОСВ отново партнира по две категории – „Устойчиво управление на 
водите“ (с две под категории – за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души)  и 
„устойчиво управление на отпадъците“ (с две под категории – за община с население до 40 000 души и с 
население над 40 000 души). „Оперативна програма „Околна среда“ ще продължи да подпомага 
реализирането на политиките на МОСВ в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Качеството на атмосферния 
въздух“, насочени към подобряване качеството на живот на хората и постигане на устойчиво градско 
развитие“, каза министър Димов. 
Инвестициите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата в размер 
над 2,3 млрд. лв., са насочени към събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 
агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и 
подобряване на водоснабдителната мрежа с оглед намаляване на течовете и загубите на вода, припомни 
министърът. 
В областта на управлението на отпадъците се финансират мерки за подготовка, повторна употреба и 
рециклиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъците, изграждане на анаеробни и 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/27/2961518_obshtinata_sreshtu_mrusniia_vuzduh_v_sofiia_atraktiven/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/27/2961518_obshtinata_sreshtu_mrusniia_vuzduh_v_sofiia_atraktiven/
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компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци, с цел намаляване на количеството на 
депонираните битови отпадъци, коментира министър Нено Димов. 
Представители на МОСВ ще вземат участие в семинарите по устойчиво управление на водите на 23 май и 
по устойчиво управление на отпадъците на 31 май, както и в журито, което ще определи общините-
лауреати в двете категории. 
Министър Димов отбеляза, че конкурсът се превръща в традиция на диалог между публичните власти, 
неправителствени организации и бизнеса, и благодари на всички партньори на инициативата 
„Екообщина“. 
Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg     
 
 

Източник: agro.bg 
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Текст: Евродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на хранителните отпадъци 
в ЕС до 2030 г., понастоящем 88 милиона тона годишно, като се премахнат съществуващите ограничения 
върху даряването на храна и се внесе повече яснота относно етикирането на продуктите с „най-добър до“ 
и „срок на годност“. 
„В развитите страни най-голямата част от пилеенето на храна се случва в края на веригата, при 
дистрибуцията и консумацията. Всички имат отговорност за справяне с този проблем“, коментира Биляна 
Борзан (С&Д, Хърватия). „Моят доклад призовава за координирани политики относно етикетирането, 
отговорността и информираността, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на 
етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“. Освен това ние трябва да отстраним недостатъците в 
действащото европейско законодателство там, където то пречи на даряването на храни“, допълни още тя. 
Резолюцията беше приета във вторник с 623 гласа „за“ срещу 33 „против“, с 20 „въздържал се.“ 
Евродепутатите призовават държавите членки да предприемат мерки за намаляване на хранителните 
отпадъци в ЕС с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. в сравнение с 2014 г. Това е цел, която Парламентът 
въведе в законодателството относно отпадъците, гласувано през март. 
Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия, за да разяснят на 
потребителите значението на етикетите „срок на годност“ и „най-добър до“, включително и факта, че 
храната може да се консумира дори и след като срокът на етика „най-добър до“ изтече. Парламентът 
призовава Комисията да направи оценка дали не би било полезно премахването на информация за някои 
дати за продукти, които не представляват никакъв риск за общественото здраве или околната среда. 
Улесняване на даряването на храни  
Комисията трябва да предложи промяна в Директивата за ДДС, за да разреши освобождаване от данък 
добавена стойност на дарения на храни, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица (ФЕПН) да улесни даряването на храни чрез финансиране на разходите за събиране, 
транспортиране, съхранение, разпространение и дистрибуция на дарените храни. 
Факти 
Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона  храни, което се равнява на 173 кг хранителни отпадъци 
на човек за година. Производството и унищожаването на хранителните отпадъци води до емисии в 
размер на 170 милионна тона CO2 и до изразходването на 26 милионна тона ресурси. 
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