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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Фондовете на МОСВ инвестират над 100 млн. лв. в общински екологични проекти през 
2018 г. 
Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=59117 
 

 
 

Текст: Планираните инвестиции за екологични инфраструктурни проекти за регионите през 2018 г. са 
големи, което предполага и много сериозна строителна дейност. Това каза днес зам.-министърът на 
околната среда и водите Атанаска Николова на дискусионния форум „Строителството през 2018 г. – 
перспективи и предизвикателства“, организиран от Камарата на строителите в България (КСБ). Тя 
допълни, че освен по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г., през 2018 г. МОСВ 
предоставя допълнително средства на общините. Чрез Предприятието за управление на дейностите 
по опазването на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ) се 
осигурява финансов ресурс за над 100 млн. лв. Средствата се разпределят за проекти на общини, 
насочени към рекултивация на стари депа, доизграждане на ВиК инфраструктура, подобряване на 
съоръженията и мрежата за минерални води, както и за енергийна ефективност в публични сгради. 
Един от акцентите в политиката на МОСВ е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и 
гражданите. Голяма стъпка в тази посока е направена в МОСВ, което първо приложи 
стандартизирани документи за обществени поръчки при изграждане на пречиствателни станции и 
ВиК мрежа, припомни Николова. Документацията е изработена съвместно с КСБ и отразява опита, 
натрупан от вече реализираните инвестиции по ОПОС. 
Според зам.-министъра основните инструменти на МОСВ – ОПОС, ПУДООС и НДЕФ, се допълват 
взаимно и осигуряват изграждането на базова екологична инфраструктура, което дава перспективи 
за бизнес развитие и гарантира качество на живот. Със средства от предприятието продължава 
работата по доизграждането на регионалните системи за управление на отпадъците в общините, 
които трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища. Вече са 
изградени 51 от планираните 54 регионални системи за управление на отпадъците. А с финансова 
помощ от ОПОС продължава изграждането на съоръжения за предварително третиране и 
компостиране на битови отпадъци в 28 региона. За насърчаване на рециклирането е обявена и 
процедура на стойност 91,5 млн. лв. по ОПОС за инсталации за разделно събрани биоразградими 
отпадъци. 
„Към момента са обявени процедури за 46% от общия бюджет на ОПОС, който е в размер на 3,5 
млрд. лв.“, съобщи на форума и директорът на програмата Цонка Дрянкова. Най-значителните 
инвестиции са в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв. 

 
 
Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: Екоминистърът информира еврокомисар Кармену Вела, че ще търси чужди експерти за 
"Калиакра" 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/09/26/3048730_ekoministurut_informira_evrokomisar_karmenu_v
ela_che/ 
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Текст: Министърът на екологията Нено Димов е информирал еврокомисаря по околна среда, морско 
дело и рибарство Кармену Вела, че ще търси международна експертиза, която да прецизира 
границите и режимите на защита в понто-сарматските степи, част от европейската мрежа Натура 
2000, съобщават от пресцентъра на МОСВ. 
Такива бяха заявките на министър Димов след организираните протести в региона, които обявиха, че 
защитата на степите застрашава поминъка на местните хора и два пъти бойкотираха обществени 
обсъждания на плана за тяхната защита, с експерти и учени от БАН, изготвили документа. Местните 
власти отказаха разговори въпреки че стана ясно, че ограниченията засяга много малка част от 
териториите в района на Калиакра и повечето не са земеделски земи. 
Планът трябваше спешно да заложи мерки за опазването на последните оцелели защитени степи 
след презастрояването на Калиакра с вятърни перки и голф игрище, заради които Брюксел ни осъди. 
В момента – заради отлагане приемането на плана, рискът от финансови санкции е голям 
Но според Димов проблемът в случая е, че предложените от българските експерти граници на 
защитени територии не са достатъчно благонадеждни и затова тепърва ще търси мнение на чужди 
експерти. 
По казуса "Калиакра" министър Димов и комисар Вела са набелязали съвместни действия за 
намиране на балансирано решение, което да защити както местообитанията на понто-сарманските 
степи, така и интересите на местните общности и собствениците на имоти в района, обясняват от 
МОСВ. В съобщението не се казва обаче какви са тези мерки. 
Причината за визитата на Нено Димов в Брюксел са двете наказателни процедури срещу България за 
мръсния въздух и по казуса "Калиакра", съобщават от пресцентъра на МОСВ.  
По наказателната процедура за въздуха двамата са се съгласили, че това е "изключително тежък 
проблем, който има не само екологично, но и социално-икономическо измерение". За да не бъдат 
наложени санкции на България, трябва да бъдат положени съвместни усилия на различни 
институции и министерства за решаване на проблема с наднормени стойности на фини прахови 
частици във въздуха. Основна роля за реализирането на мерките за подобряване на чистотата на 
въздуха да имат местните власти, подчертават от ведомството. 
Според МОСВ, Комисията се ангажира да помага в този процес. Министър Димов и комисар Вела се 
съгласиха да бъдат организирани работни срещи по проблема, първата предстои до края на 2017 
година. На нея ще бъдат представен проект с конкретни мерки на национално ниво, разработен от 
Световната банка.  
 

 
Източник: investor.bg  

Заглавие: В хранилището "Радиана" няма да има високоактивни отпадъци 

Линк: http://www.investor.bg/energetika/472/a/v-hranilishteto-radiana-niama-da-ima-visokoaktivni-
otpadyci-246613/ 

 

 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/15/3022094_kolko_e_vajno_da_ima_stepi_na_kaliakra/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/07/3020041_zabranite_v_kaliakra_se_otnasiat_za_mnogo_malka_chast/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/07/3020041_zabranite_v_kaliakra_se_otnasiat_za_mnogo_malka_chast/
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Текст: Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е изцяло екологичен проект, заяви 
Дилян Петров, директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), в интервю за 
Bloomberg TV Bulgaria.   
„Това е изцяло екологичен проект. Ние не създаваме отпадъци, а се грижим за създадените“, каза 
той. 
Хранилището се изгражда от германо-български консорциум начело с NUKEM Technologies, които са с 
голям опит и са участвали в изграждането на действащото сега сухо хранилище на площадката 
на  АЕЦ „Козлодуй“, каза Дилян Петров. 
Проектът е на стойност близо 72 млн. евро. След това ако има нови мощности и строим АЕЦ 
„Белене“, ще има втори и трети етап, които ще са по-евтини, тъй като основите вече ще са изградени, 
допълни той. 
Сега приоритет е да се съхраняват отпадъците от спрените четири блока в АЕЦ „Козлодуй“ и в 
бъдеще – от пети и шести. 
Дилян Петров смята, че имаме нужда от нови ядрени мощности, предвид дебатите за въглищните 
централи в Европа и ръста при електромобилите. 
„Ако се спрат базови мощности, няма да имаме изход, освен ядрена мощност, няма значение къде – 
дали в Козлодуй или Белене. И двата проекта имат предимства и недостатъци“, каза той. 
Изграждането на хранилището е важно условие, за да бъде одобрен от ЕК който и да е проект. В него 
няма да има високоактивни отпадъци, увери шефът на ДП РАО. 
Той каза още, че в момента извозването на осем контейнера от България за Русия отработено гориво 
струва около 30 млн. лв. Годишно може да има по три – четири извозвания.  
Старт на изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци на площадка 
„Радиана”, което се намира в зоната на АЕЦ „Козлодуй”, беше даден в края на август.  
 

 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Засаждат нова „градска гора“ в София 

Линк: https://greentech.bg/archives/73716 
 

 
 

Текст: Нова градска гора ще се появи скоро в София. Тя ще се намира близо до „бетонната гора“ на 
един от панелните комплекси в столицата. 
Новият горски масив ще е с площ над 250 000 квадратни метра и на тази територия ще бъдат 
засадени 125 000 ароматни дървета – акации, липи и други. 
Всички столичани са поканени да се включат в първото засаждане на градски горски масив от 
няколко десетилетия насам. Това ще се случи в продължение на няколко съботи и недели, 
започвайки от 21 октомври 2017 г. чак до края на ноември. 
Начинанието е дело на Gorata.bg („Когато станем 100 000 – ще посадим гора“) – доброволческа 
инициатива, в рамките на която в България са засадени вече над 250 хиляди дръвчета – само с 
доброволчески усилия. През пролетта на 2017 г. инициативата привлече стотици столичани за 
засаждането на над 3 000 дървета в Западен парк, който пострада от нелегална сеч последната зима. 
Засаждането на новата градска гора се организира в партньорство със Столична община. 
 
 

http://www.bloombergtv.bg/
http://www.investor.bg/energetika/472/a/s-nad-3-godishno-zakysnenie-pochna-stroejyt-na-hranilishteto-za-radioaktivni-otpadyci-245627/
http://gorata.bg/
https://www.facebook.com/groups/114833649158477/

