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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов подписва договор за изграждане на инсталации за обработка на 

отпадъци 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisva-dogovor-za-izgrajdane-na-

instalacii-za-obrabotka-na-otpaduci/         

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Сандански Кирил Котев ще 
подпишат договор за проектиране и изграждане на две  инсталации за обработка  на отпадъци. 
Едната ще е за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, другата – за 
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват 
общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Сандански, Кресна и Струмяни. 
Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 
над 7 млн. лв. е осигурена от ОП „Околна среда 2014-2020“. 
Подписването е на 13 ноември 2017 г., понеделник, от 12 часа в зала „Министър“ в МОСВ, бул. 
„Княгиня Мария Луиза“, № 22. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В изпълнение са 46 договора за 22,7% от ресурса на ОПОС 2014-2020 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/v-izpulnenie-sa-46-dogovora-za-22-7-ot-resursa-na-opos-

2014-2020/        

 
 

Текст: По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) към момента са обявени 29 
процедури на стойност над 1,64 млрд. лв. (над 47% от ресурса). В изпълнение са 46 договора за 
безвъзмездно финансиране на обща стойност 786 млн. лв., които представляват 22,7% от бюджета на 
ОПОС. 
От началото на програмния период на бенефициентите на програмата са изплатени над 157 млн. лв. 
(4,54% от ресурса на ОПОС). Изплатените суми съответстват на планираните суми и се извършват в 
срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от 
бенефициентите разходи. 
2018 г. е периодът, в който трябва да бъдат изпълнени междинните цели на индикаторите. Условие 
за реализацията на ОПОС през този програмен период е фокусът първо върху постигането на 
конкретни резултати и след това върху усвояването.   
Проблем е кандидатстването за финансиране с проекти, които не отговарят на изискванията на 
насоките за кандидатстване и неприключили процедури по реда на Закона за устройство на 
територията, поради което процесът за оценка се удължава. За преодоляване му Управляващият 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisva-dogovor-za-izgrajdane-na-instalacii-za-obrabotka-na-otpaduci/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisva-dogovor-za-izgrajdane-na-instalacii-za-obrabotka-na-otpaduci/
http://www.moew.government.bg/bg/v-izpulnenie-sa-46-dogovora-za-22-7-ot-resursa-na-opos-2014-2020/
http://www.moew.government.bg/bg/v-izpulnenie-sa-46-dogovora-za-22-7-ot-resursa-na-opos-2014-2020/
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орган (УО) организира с всеки бенефициент регулярни консултации и следи за подготовката на 
проектните предложения, дава допълнителни разяснения и съдейства за осигуряване на 
комуникация с други администрации и институции. 
При изпълнението на административни договори за безвъзмездна помощ, основен проблем е 
обжалването на процедурите за избор на изпълнител или прекратяването им, което забавя 
изпълнението на проектите. Сроковете за обжалване се вземат предвид при прогнозите, които УО на 
ОПОС прави по усвояването на средствата от европейските фондове. Необходимо е преди сключване 
на договора за безвъзмездна помощ, бенефициентите да започнат процедурите за избор на 
изпълнител, с което ще се подпомогне и постигането на целите на Програмата. Управляващият орган 
е в тясна връзка с бенефициентите още преди отправянето на покана. Всяко забавяне при 
договарянето на безвъзмездна помощ и/или при сключването на договори с изпълнители има 
негативен ефект върху финансовото и физическото изпълнение и постигането на целите. 
Добра практика в работата с общините са обучителните семинари за определяне и налагане на 
финансови корекции, инициирани от УО на ОПОС. Целта на предприетите от Управляващия орган 
мерки е да се минимизира рискът от допускане на грешки при провеждане на обществените 
поръчки, което ще осигури безпроблемното изпълнение на проектите и успешното усвояване на 
средствата. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Николова ще участва в конференция по изменението на климата 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-ste-uchastva-v-konferenciya-po-

izmenenieto-na-klimata/         

 
 

Текст: Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще участва в конференция по 
изменението на климата в Бон от 15 до 17 ноември. Форумът се провежда от 6 ноември и обединява 
работата на експерти на различни нива по три международни договорености по климата – 
конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), 
сесия на страните по Протокола от Киото и по Парижкото споразумение. 
На конференцията в Бон се очаква  страните по РКООНИК да  финализират на експертно ниво 
ключовите въпроси, а на високо ниво в периода 15-17 ноември да се търсят политически 
компромиси за решаване на конфликтните аспекти. Приоритетите са постигане на напредък при 
прилагане на Парижкото споразумение и управление на рисковете, свързани с климатичните 
промени и повишаване на устойчивостта. Централна тема ще бъде финансирането и засилването на 
действията по климата в глобален мащаб. 
България е страна по РКООНИК от 1995 г., а по Протокола от Киото – от 2005 г. Благодарение на 
значителното преизпълнение на целта ни през първия период на Протокола от Киото (до края на 
2012 г.) и генерирания излишък от намаления на емисии, страната ни успя да сключи две сделки с 
Република Австрия за продажба на Предписани емисионни единици. Чрез Националния доверителен 
екофонд и Схемата за зелени инвестиции в България със средства от продажбата бяха финансирани и 
успешно завършени проекти за подобряване на енергийната ефективност на 89 обществени сгради 
на стойност над 32 млн. лв. при 15% собствено финансиране.  
България ратифицира и Споразумението от Париж, а законът за ратификация бе обнародван на 1 
ноември 2016 г. Споразумението влезе в сила на 4 ноември 2016 г. и ще се изпълнява от 2021 г. 

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-ste-uchastva-v-konferenciya-po-izmenenieto-na-klimata/
http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-ste-uchastva-v-konferenciya-po-izmenenieto-na-klimata/
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Страната ни не е представила индивидуална цел по Парижкото споразумение, тъй като ЕС е заявил 
обща цел на 28-те държави членки - да намали емисиите на парникови газове на съюза с 40% до 
2030 г. спрямо нивата от 1990 г. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Кампанията срещу въглищата на Майкъл Блумбърг се разширява и в Европа 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/10/3075129_kampaniiata_sreshtu_vuglishtata_na_maikul_blum

burg_se/                      

 
 

Текст: Кампанията срещу въглищата, подкрепена от милиардера Майкъл Блумбърг, се разширява и 
излиза извън пределите на САЩ, съобщава "Гардиън". Основната цел на мащабната кампания е да се 
намалят опасните заплахи и последици от климатичните промени.  
Блумбърг присъства на срещата на високо равнище за климата в Бон, Германия, където ръководи 
група от представители на американски щати, градове и бизнеси, които се ангажират с действия в 
САЩ, въпреки опозицията на президента Доналд Тръмп. 
От 2010 г. насам Майкъл Блумбърг – специален пратеник на ООН по климатичните промени и бивш 
кмет на Ню Йорк, финансира антивъглищната кампания в САЩ със 164 млн. долара. За това време 
над половината от националните централи, работещи с въглища, са били затворени. 
В четвъртък Блумбърг обяви нов план, на стойност от 50 млн. долара за разширяване на кампанията 
срещу въглищата вече и на територията на Европа, а в последствие и в останалите части на света. С 
тези средства ще се финансират мащабни кампании, нови проучвания на последиците от въглищата 
върху здравето, правни действия срещу въглищни централи, които нарушават законодателните 
ограничения на замърсяване. 
Изгарянето на въглища все още е причина за около 20% от всички въглеродни емисии в Европейския 
съюз, като Германия и Полша са най-големите замърсители. Инициативата "Блумбърг" има за цел да 
ускори постепенното премахване на въглищата, като се възползва от бързото намаляване на 
разходите за възобновяемата енергия и нарастващата обществена чувствителност към 
замърсяването на въздуха. 
"Въглищата са най-големият замърсител", посочва Блумбърг пред "Гардиън". Според него замяната 
на въглищата с други алтернативни горива, ще има осезаем ефект и за действията срещу промяна на 
климата." 
Замърсяването на въздуха, което причинява милиони случаи на преждевременна смърт всяка година 
по света, е още по-категоричен мотив за постепенното премахване на въглищата: "Ако живеете близо 
до електроцентрала на въглища, продължителността на живота ви е значително по-кратка. Тази 
инициатива ще помогне за ускоряване на прогреса и спасяването на много животи, смята той. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Мъж от Казанлък се опита да открадне кабел от военен полигон 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/10/3075129_kampaniiata_sreshtu_vuglishtata_na_maikul_blumburg_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/10/3075129_kampaniiata_sreshtu_vuglishtata_na_maikul_blumburg_se/
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/myzh-ot-kazanlyk-se-opita-da-otkradne-kabel-ot-

voenen-poligon-2059231 

 
 

Текст: Задържаха казанлъчанин, който се опитал да открадне кабел от учебния полигон 
"Тюлбето". Сигнал за това е подаден на 6 ноември, в 9:00 часа от служители на Военна полиция в 
Казанлък. Те хванали 63-годишен мъж, който се опитал да отмъкне 13-метров телефонен кабел 
близо до вишка. Лицето е задържано в Районното управление в Казанлък за срок до 24 часа. 
От Пресцентъра на полицията информират и за друга кражба, станала в района на старозагорската 
жп гара. Установено е, че неизвестен извършител задигнал 200 метра телефонен кабел. 
 


