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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът Димов се срещна с посланика на Руската федерация 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57587 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на Руската 
федерация Н. Пр. Анатолий Макаров. 
„Екологията не признава граници“, каза министърът и посочи, че колкото се разширява и задълбочава 
сътрудничеството в областта на околната среда на глобално ниво, толкова повече се увеличава 
възможността по-добре да опазим нашата планета. 
Акцентът в разговора беше върху възможностите за сътрудничество между екологичните министерства 
на двете страни и обмяната на опит на експертно ниво в областта на управлението на водите, 
опазването на Черно море от замърсяване, екологичния туризъм и екологичните технологии. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ призовава да се спазват противопожарните правила през лятото 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57561 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите всяка година издава заповед за определяне на 
пожароопасния сезон в защитените територии изключителна държавна собственост. Документът 
регламентира мерките, които трябва да предприемат структурите на Министерството на околната среда 
и водите във връзка с превенцията и гасенето. За опазване от пожари на защитените територии – 
резервати, поддържани резервати и  национални паркове, Дирекция „Национална служба за защита на 
природата“ и регионалните структури на МОСВ – Дирекциите на националните паркове и РИОСВ, 
предприемат необходимите превантивни мерки. 
С рязкото повишаване на температурите се увеличи опасността от възникването на пожари не само в 
защитените територии, но и в тези, заети от естествени екосистеми с висока природозащитна стойност. 
Във връзка с повишената пожарна опасност, МОСВ призовава гражданите, потърсили прохлада или 
изпълняващи служебните си задължения сред природата, да спазват стриктно противопожарните 
правила. Да не палят огън извън определените и обозначени за това места, да не оставят огъня без 
наблюдение и да не се напуска на мястото, преди да се уверят, че огънят е загасен. Не трябва да се 
разпалват и  хвърлят в огъня леснозапалими изкуствени материи, масла и други запалителни течности и 
да не се използват сигнални ракети, димки, пиратки, хартиени балони с горещ въздух, запалителни или 
трасиращи боеприпаси и взривни вещества. Да не се изхвърлят опаковки с леснозапалими течности и 
масла, незагасени цигари, особено  от автомобилите, да не се оставят сред природата бутилки и други 
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стъклени опаковки и да не палят треви и растителни отпадъци с цел почистването на терена. По никакъв 
повод сред природата да не се изгарят отпадъци. 
В случай на пожар незабавно трябва да се подаде сигнал на 112 или на телефоните на Районните 
служби по пожарна и аварийна безопасност, Дирекциите на национални паркове, Регионалните 
инспекции по околна среда и води и Горските стопанства. Ако запалването е ограничено, незабавно да 
се предприемат действия за гасенето на огъня с налични средства – пожарогасители на автомобили, 
лопати и др. 
Пожарите са бедствие, което причинява огромни щети на природата. Затова всички граждани трябва да 
проявяват отговорност и бдителност. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Управителният съвет на ПУДООС одобри 11 проекта за финансиране 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57566 

 
 

Текст: Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) одобри 11 проекта за финансиране. От тях 6 са за управление на водите. Община 
Стамболийски е одобрена с проект за канализация на кв. „Полатово“, за който ще бъде отпусната 
безвъзмездна помощ в размер до 599 053, 57 с ДДС. Община Суворово ще изгражда канализационна и 
подмяна на водопроводна мрежа по улиците ,,Хан Крум“, част от ,,Баба Тонка“ (от ,,Хан Крум“ до 
,,Стефан Караджа“), ул. ,,Кочо Честименски“ (от ,,Бачо Киро“) и ул. ,,Ильо Войвода“ (от ,,Панагюрище“). 
Стойността на проекта е в размер до 826 724, 70 лв. с ДДС. 
Община Мадан е одобрена с проект за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на 
гр. Мадан, подобект „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Шаренка“ и 
„Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Възраждане“. За целта са осигурени 
до 753 820, 45 лв. с ДДС. Средствата се предоставят под условие – преди подписване на договора 
общината да представи доказателства за осигурено финансиране на проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по 
ПРСР 2014-2020. 
Община Аксаково получава 2 440 362, 08 лв. с ДДС за проект „Доизграждане на битови канализационни 
клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево – етап 1”. Община Добричка е 
одобрена за подмяна на водопровод по улица в с. Стожер. За целта се отпускат 294 791,44 лв. с ДДС. 
Средствата се предоставят под условие – преди подписване на договор с ПУДООС за финансиране на 
настоящия проект, община Добричка трябва да представи всички изискуеми документи за 
окомплектоване на заявлението си. 
Община Оряхово ще изпълнява проект „Реконструкция  и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. 
Оряхово, сградни канализационни  отклонения и дъждовна канализационна мрежа, както и битова 
канализация“. Реализирането на проекта ще спомогне за ограничаване на свлачищните процеси в 
града. За целта се отпускат средства в размер до 2 667 561,61 лв. с ДДС. 
ПУДООС одобри един проект за управление на отпадъците. Той е за „Доизграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе) и довеждаща инфраструктура 
за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 
инфраструктура“ на община Бяла, област Русе осигуреното финансиране е 2 962 860, 87 лв. с ДДС без 
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мобилно оборудване. Средствата са за реализацията за първия етап от проекта, част от изпълнението на 
довеждащата инфраструктура, част от вертикална планировка на площадката, част от подготовката на 
клетка 1, и доставка на част от оборудването за ПСОВ (пречиствателна станция за отпадъчни води). УС на 
предприятието ще взима отделни решения за всеки етап от изпълнението на целия проект. 
Във връзка с национална кампания „За чиста околна среда 2017 г.“, УС прие разплащането по 
договорите да се извърши по действително направените разходи в рамките на предмета и стойността на 
сключения договор между ПУДООС и съответните общини, кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски 
градини без подписване на анекс. 
Одобрени от ПУДООС са и 4 неинвестиционни проекта. Институтът по растителни генетични ресурси 
(ИРГР) „Константин Малков“ в Садово получава средства за реализацията на проект „Изграждане на 
хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения и на застрашени 
растителни видове в националната генбанка на ИРГР. Безвъзмездната помощ е в размер до 66 906 лв. 
Изпълнението на проекта ще гарантира в дългосрочен план изпълнението на задълженията, които е 
поела нашата страна с подписването на Международната конвенция за запазването на 
биоразнообразието и произтичащите от нея договори. 
Одобрен е проект „Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух 
върху горските екосистеми – I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) – 2017-2018 г.” на СНЦ 
„Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда“, София. 
Стойността на финансирането е до 110 000 лв. Средствата се предоставят под условие. Изпълнението на 
гореописаната научна разработка е от изключително значение за осигуряване на необходимата 
информация за Националната система за мониторинг на горските екосистеми, която е част от 
Националната система за мониторинг на околната среда и се извършва в рамките на Международната 
кооперативна програма за оценка и мониторинг на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух 
върху горските екосистеми. 
По проект „Проучване на медоносната флора и опрашителите във флористичен район „Западна Стара 
планина“, ПУДООС прие на Сдружение „Натуралистично” да бъде отпусната безвъзмездна помощ в 
размер до 49 900 лв., представляваща 50% от общата стойност на проекта. Средствата се предоставят 
под условие – преди подписване на договора Сдружение „Натуралистично” да представи доказателства 
за осигурено съфинансиране за изпълнението на проекта в размер на 49 900 лв. от друг източник. 
Проектът ще постави основите на нови изследвания за страната и ще подпомогне устойчивото развитие 
на пчеларството, опазването на пчелите и дивите опрашители. Изследването ще бъде предпоставка за 
опазването на биологичното разнообразие на медоносните растения в региона на Западна Стара 
планина. Ще се проучат водещите заплахи за медоносните растения и за пчелите опрашители. Данните 
от изследването ще бъдат използвани от МОСВ при изпълнение на политиката по опазване на 
биологичното разнообразие и ще допълнят с данни Националната система за мониторинг на 
биоразнообразието. 
ПУДООС ще финансира проект „Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и 
рехабилитация на сухоземни костенурки, функциониращ към фондация „Геа Челониа“, с. Баня, община 
Несебър. За целта се отпускат 50 370 лв. Центърът активно спомага за прилагането на Закона за 
биологичното разнообразие, като обслужва нуждите на РИОСВ от цялата страна, предвид това, че засега 
единствен има капацитет за адекватна грижа и лечение на сухоземни костенурки. Работи се за 
увеличаване капацитета на центъра по посока настаняване на чужди видове, което е от съществено 
значение за МОСВ и прилагането на европейското законодателство относно търговията с диви видове. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ново обследване за еконормите ще се прави на централите в „Марица-изток“ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57570 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

 
 

Текст: КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за ново обследване на еконормите по отношение на чистотата 
на въздуха в централите на „Марица-изток“. Това стана на среща между представители на двете 
организации с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Искането е във връзка с 
наказателната процедура от Европейската комисия срещу България заради замърсяване на въздуха със 
серен диоксид от централите на „Марица-изток“ край Гълъбово. Според президента на КНСБ Пламен 
Димитров в ЕС са обследвани 400 централи, но евроексперти не са идвали никога да проверяват 
българските предприятия. Не са взети предвид и всички налични инсталации и техники. 
Министър Димов обяви, че ще организира специална среща за набелязване на точките за замерване в 
региона. За целта ще бъде ангажирана Изпълнителната агенция по околна среда. Трябва да се защити 
икономическия, но и екологичния ефект от работата на централите  „Марица- изток“ и те трябва да 
влязат в нормите, заяви министърът. 
На срещата бяха обсъдени и процедурите на Европейския съюз във връзка с възможните варианти за 
обжалване на евентуален акт срещу България заради наказателната процедура. Създаването на работна 
група за ползите от големите горивни инсталации за икономиката на България също бе предмет на 
разговора. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Управляващите отлагат с година проекта за горене на отпадъци в ТЕЦ - София 
Срещу него има заведено дело от неправителствени организации, които се опасяват от 
замърсяване на въздуха 
 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/28/2997579_upravliavashtite_otlagat_s_go

dina_proekta_za_gorene_na/ 

 
 

Текст: Управляващите отложиха с повече от година реализирането на проекта за инсталация за 
изгаряне на отпадъци в ТЕЦ - София, както и още един голям проект по оперативна програма "Околна 
среда 2014 - 2020 г." - интегрирания проект за воден цикъл на Враца. Мотивите за това решение не 
стават ясни, но срещу проекта за площадката за горене на твърдите отпадъци от столичния завод за 
преработка на боклук има заведено дело от неправителствени организации, които се опасяват, че 
инсталацията ще задълбочи проблема с мръсния въздух на София, съобщава "Дневник". 
Изменения 
На заседанието си в сряда кабинетът е одобрил промяна в сроковете за изпълнението на двата големи 
проекта. За инсталацията за изгаряне датата на подаване на проектното предложение към ЕК ще бъде 
през второто тримесечие на следващата година (април - юни 2018 г.) вместо през първото тримесечие 
на 2017 г. Така изпълнението на проекта се измества от третото тримесечие на 2017 г. на четвъртото 
тримесечие на 2018 г. Приключването му е предвидено за края на 2023 г. вместо края на 2021 г. 
В проекта за водния цикъл на Враца, който се изпълнява като втора фаза от проект, започнат през 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/06/28/2997381_upravliavashtite_otlagat_s_godina_proekta_za_gorene_na/
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програмния период 2007 - 2013 г. на ОПОС, е предвидено проектното предложение да се подаде през 
второто тримесечие на 2017 г. вместо през третото тримесечие на 2016 г., а начало на изпълнението да 
се пренесе от третото на четвъртото тримесечие на 2016 г., когато е сключен договорът за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ. 
В съдебна фаза 
В момента се води дело за инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с 
оползотворяване на RDF, което е трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на 
битовите отпадъци на Столичната община. Проектът беше обжалван в съда заради опасения на 
граждани и неправителствени организации, че с него запрашаването в столицата ще се влоши сериозно. 
Административният съд в София назначи експертиза, която да прецени дали е безопасно разстоянието 
между бъдещата инсталация за изгаряне на отпадъци от ТЕЦ - София и жилищните сгради. 
Мотивът е, че въпреки уверенията на Столичната община, че изгарянето на балирани отпадъци (т.нар. 
RDF) в центъра на София е напълно безопасно, в доклада по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) липсва оценка на въздействието върху здравния статус на живеещите в града и в близките 
до инсталацията квартали. Оценен е рискът само за работещите на площадката на ТЕЦ - София. 
Проектът по план трябва да обработва по 180 хил. тона твърди отпадъци на година. В момента тези 
отпадъци се изгарят в пещите на компания "Девня цимент", с която Столичната община сключи договор 
през 2015 г. 
 
 


