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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Благоевград и Перник получиха 191 834 лв. по ОПОС за чистотата на въздуха 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57343 
 

 
 

Текст: Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ 
за подобряване чистотата на въздуха. Договорите за безвъзмездна финансова помощ бяха подписани 
днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кмета на Благоевград Зорница 
Кралева-Тончева и кмета на Перник Вяра Церовска. Двете общини ще разработят програми за 
намаляване на замърсителите и постигане на утвърдените норми за фини прахови частици, серен 
диоксид, азотни оксиди и други вредни вещества. 
„Пожелавам успех на двете общини. Който се справи по-бързо, ще може да кандидатства по-скоро за 
финансиране на конкретните мерки. В Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020“ са заделени 
общо 115 млн. лв. за подобряване чистотата на въздуха“, каза министър Димов. 
Безвъзмездната финансова помощ за Благоевград, където са отчетени превишения на ФПЧ10 и 
полиароматните въглеводороди, е 98 140 лв. В момента общината  изпълнява програма за подобряване 
на качеството на въздуха, която ще бъде актуализирана и ще обхване периода 2019-2023 г. 
Договорът с Перник е на стойност 93 694 лв. Общината ще трябва да вземе мерки срещу някои от най-
опасните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2,5, полиароматни въглеводороди и серен диоксид. 
Получавайки необходимите средства, общините ще имат възможност да оценят по-добре източниците 
на замърсяване и да планират адекватни и пропорционални мерки за решаването на проблема, тъй 
като праховите частици, серният диоксид и азотните оксиди засягат в най-голяма степен човешкото 
здраве. 
До момента по процедура „Разработване/ актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“ са сключени 10 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
общините Пловдив, Асеновград, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, 
Благоевград и Перник. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1 288 349 
лв. 
 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ЮНЕСКО одобри четири български биосферни резервата 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57405 
 

 
 

Текст: ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и 
„Узунбуджак“ за  биосферни резервати.  Това стана на 29-ата сесия на  Междуправителствения 
координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. С 
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решението си Съветът потвърди, че четирите биосферни резервати отговарят на изискванията и 
принципите на Севилската стратегия. Номинирането им беше подкрепено от местните общности и 
отговорните държавни институции. 
Биосферните резервати са инструмент за устойчиво развитие на  регионите, основаващо се на чиста и 
съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти и 
регионални марки с висока добавена стойност. Членството към световната мрежа на биосферните 
резервати е международно признание за това, че съответната територия се управлява по 
целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с 
общоприетите принципи за добро управление. 
В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно 
„консервационна“ и „логистична“ функция, за опазването на генетичните ресурси, видовете и 
екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  През 
годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните 
предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с 
природата.  Първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – от чисто „опазваща“ 
и „научна“, е станала „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните 
ресурси. Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично 
съжителство между човека и природата.  
 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов участва в срещата по Конвенцията за ОВОС в Минск 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57387 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов съпредседателства министерския сегмент 
на VІІ-та среща по Конвенцията за Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) в трансграничен 
контекст и ІІІ-та среща по Протокола за Стратегическата екологична оценка (СЕО), която се провежда в 
Минск. Във встъпителното си изказване пред участниците и гостите министър Димов подчерта, че 
Конвенцията и Протоколът са ключови документи за сътрудничество между държавите и различните 
заинтересовани страни за предотвратяване на трансграничните негативни въздействия. Той посочи, че 
двата договора са междуправителствени платформи за подобряване на екологичното управление за 
повишаване на качеството на живот. 
В срещите по двете многостранни екологични споразумения участват над 200 делегати, представители 
на правителства, на международни организации и финансови институции, на гражданското общество, 
научни институции и др. 
Отчита се напредъкът по прилагането на Конвенцията и Протокола като превантивни инструменти за 
интегриране на екологичните съображения в стратегическото планиране и инвестиционния процес. 
Страните ще приемат и препоръки за добри практики по прилагането на Конвенцията за ядрени 
проекти. 
 
 
 

 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Река Шиваровска е замърсена от млекопреработвателно предприятие 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57408 

 
 

Текст: Американската администрация трябва да преосмисли „драматичната грешка“, която допусна, но 
въпреки нея много напредък ще бъде постигнат от лидерите на градовете по света, заяви председателят 
на Групата на градовете-лидери по опазване на климата „C40“ (C40 Cities Climate Leadership Group) – Ан 
Идалго, която е кмет на Париж. 
„Независимо от решението на президента Тръмп, най-големите градове в света … остават решително 
ангажирани към това, което трябва да се направи, за да се изпълни Парижкото споразумение“, се казва 
в изявление на Идалго. „Не минава нито ден без кметовете на C40 на всеки континент да вземат смели и 
пионерски решения в полза на гражданите на бъдещето. Ще бъдем безмилостни. Доказателствата и 
неотложността на климатичната криза, както и икономическият потенциал на преминаването към по-
зелено бъдеще, ни оставят без алтернатива“. 
„Съкрушителни“ – това бе определението, което даде Делфур Мур, кметът на Сидни, за някои решения 
на правителствата като това на САЩ. „Но докато националните действия водят до провал, ние виждаме 
все повече и повече градски власти да демонстрират лидерството, от което спешно се нуждаем“. 
91 големи града участват в мрежата „C40“. Така тя представлява повече от 650 милиона души. В 
партньорство с консултантската фирма Arup групата публикува доклад в четвъртък, в който се 
препоръчва градовете да се съсредоточат върху мерки пиковите парникови емисии да бъдат достигнати 
до 2020 г., а след това да се работи за намаляването им наполовина на база жител през следващото 
десетилетие. 
Кметът на Вашингтон Муриел Боузер заяви, че има „специално задължение“ да продължи да подкрепя 
програмите за развитие на нисковъглеродна икономика в столицата на САЩ след решението на Тръмп 
за изтегляне от Парижкото споразумение. Това включва развитието на един от най-големите проекти за 
общински слънчеви системи в страната и най-голямото споразумение за закупуване на вятърна енергия. 
„В момент, когато нашата страна трябва да е лидер в борбата срещу изменението на климата, е 
разочароващо да видиш как се оттегляме в изолация. За щастие вярвам, че лидерите в страната ще 
продължат да мислят глобално, да действат локално и да гарантират, че САЩ остава силен партньор в 
борбата срещу изменението на климата“. 
Реакцията на кмета на Ню Йорк Бил де Бласио беше бърза и остра. „Президентът Тръмп може да обърне 
гръб на света, но светът не може да пренебрегне истинската заплаха от изменението на климата. Това 
решение е неморално спрямо общественото здраве, безопасността и сигурността на всички на тази 
планета“. 

 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Германия създава фонд за управление на ядрени отпадъци за 24 млрд. евро 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/germaniia-syzdava-fond-za-upravlenie-na-iadreni-otpadyci-

za-24-mlrd-evro-241358/ 
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Текст:  Европейската комисия (ЕК) одобри създаването на фонд за управление на ядрени отпадъци в 
Германия на стойност 24,1 млрд. евро. Анализите на Брюксел сочат, че създаването на тази институция е 
в съзвучие с европейските правила за държавната помощ. 
Според европейските правила страните от ЕС имат право да избират сами как да структурират своя 
енергиен микс и дали да включват в него ядрени мощности и какви инвестиции да правят по отношение 
на тази технология. Ролята на ЕК в този случай е да гарантира, че публично набраните средства ще бъдат 
разходвани в съзвучие с правилата, посочват още от Брюксел. 
През 2011 година Берлин реши да се откаже от ядрената енергетика. Това означава закриване на всички 
ядрени централи до 2022 година. Без държавна подкрепа операторите на тези централи ще изпитат 
сериозни финансови затруднения при извеждането от експлоатация на мощностите. 
Затова и германският парламент одобри в края на 2016 година закон, по силата на който задълженията 
по управлението на радиоактивни отпадъци се прехвърля от операторите към държавата, отбелязва 
още ЕК. Тогава депутатите записаха, че текстовете ще влязат в сила, след като стане ясно решението на 
Брюксел по отношение на схемата. 
На този етап обаче дори още не е избрано място, на което да бъде построено ядрено хранилище. 
Според очакванията в Брюксел това ще стане до 2030 година, а самото съоръжение ще заработи най-
рано през 2050 година.  
 
 


