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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов към НСОРБ: Трябва да насочим политиката за 

финансиране към ползите за местните общности 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-kum-nsorb-tryabva-da-

nasochim-politikata-za-finansirane-kum-polzite-za-mestnite-obstnosti/ 

 

 
 

Текст: „Политиката ни за финансиране трябва да се насочи към ползите за местните 

общности. Изключително важно е така да бъдат реализирани проектите, че това да е 

пряко осезаемо за хората, които живеят в региона“. Това каза министърът на околната 

среда и водите Нено Димов днес в Боровец по време на заключителна конференция 

на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за мандат 

2015-2019 г. на тема „Бъдещето на местното самоуправление за предстоящите 10 

години“. Министър Димов подчерта, че МОСВ вече е насочило усилията си в тази 

посока, като даде пример с новия подход за управление на „Натура 2000“, с който се 

дава възможност местните общности да управляват зоните от европейската 

екологична мрежа. „Това е подход, който категорично ще следваме и при следващия 

програмен период, защото хората на място знаят най-добре как да управляват 

средствата, за да направят живота си по-добър. Затова те трябва да имат  

преимущество при формулиране на целите ни“, заяви Нено Димов. 

 

В сферата на опазване на чистотата на атмосферния въздух през следващите години 

ще бъде осигурен ресурс от близо 700 млн. лв., който е в помощ на общините за 

решаване на този изключително сериозен проблем, посочи министърът. Отворен е 

ресурсът от 111 млн. лв. за 7 общини по Оперативна програма „Околна среда“ 

(ОПОС) 2014-2020 г. за подмяна на битовото отопление с по-екологично. След 

разговори с ЕК беше осигурен и допълнителен ресурс от около 400 млн. лв. по ОПОС 

с бенефициенти 10 общини за електрификация на градския транспорт. Към края на 

годината ще бъдат налични още 80 млн. лв. за преминаване към по-екологично битово 

отопление за общини, които не отговаряха на критериите при кандидатстването по 

първата процедура на ОПОС. В Националната програма за подобряване качеството 

на атмосферния въздух, която е извън оперативната програма и вече е приета от 

правителство, са предвидени още 100 млн. лв. за следващите 3 години. „Опазването 

на чистотата на атмосферния въздух ще бъде сред приоритетите в новия програмен 

период, защото парите, които в момента се отделят, не са достатъчни да се решат 

проблемите навсякъде“, заяви министърът. 

 

„По отношение на отпадъците голям проблем на общините е рекултивацията на 

старите депа. Този проблем досега не беше обхванат в оперативната програма, но 

допълнително успяхме да договорим ресурс от 120 млн. лв. по ОПОС за целта. 

Осигурихме подкрепа и от ПУДООС в размер на 70 млн. лв. Всички общини, които 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-kum-nsorb-tryabva-da-nasochim-politikata-za-finansirane-kum-polzite-za-mestnite-obstnosti/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-kum-nsorb-tryabva-da-nasochim-politikata-za-finansirane-kum-polzite-za-mestnite-obstnosti/
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имат депа в рамките на наказателната процедура,  да кандидатстват за 

финансиране и от ПУДООС, и от ОПОС“, призова министър Димов.  Той посочи, че 

друга сфера, свързана частично с отпадъците, е кръговата икономика. „В текущия 

програмен период не бяха предвидени никакви средства, но успяхме да заделим 

малък ресурс за пилотни проекти, който в момента е отворен и има срок от 2 месеца 

за подаване на проекти на стойност до 400 хил. лв. Разглеждаме тази възможност като 

подготовка за следващия програмен период“, съобщи министърът. „Кръговата 

икономика ще бъде фокус на следващия програмен период. Колкото повече 

отпадъци станат суровина, толкова по-бавно ще се запълнят депата, т.е. ще има по-

дълъг период от време за експлоатацията им“, обясни той. „Сепарирането на 

отпадъците и тяхното повторно използване като суровина, компостирането и 

изгарянето са процеси от ключово значение за използването на сегашните депа за по-

дълго време“, обясни Нено Димов. И припомни на кметовете, че това ще намали 

разходите по експлоатацията на депата от една страна, а от друга – ще имат приход, 

защото тази дейност ще е печеливша за икономиката, местната власт и обществото, 

но усилията трябва да се насочат към иновативни решения, тъй като през следващите 

десетилетия те ще са двигател за икономиката. 

 

Министър Димов увери, че ВиК секторът ще бъде не по-малко застъпен и през 

следващия програмен период спрямо сегашния, защото изчисленията са, че за 

модернизация на ВиК мрежата е необходим ресурс от 12 млрд. лв., а в момента по 

ОПОС има заложени 2 млрд. лв. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: РИОСВ - Пловдив следи централата за биогаз в с. Труд 

 

Линк: https://www.marica.bg/riosv-plovdiv-sledi-centralata-za-biogaz-v-s-trud-Article-

217862.html 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив 

осъществява постоянен контрол на „Централа за производство на електроенергия 

чрез индиректно използване на биомаса в комбиниран цикъл“, собственост на „Билд 

Инвест Сит“ ООД, находяща се в с. Труд, община Марица. 

 

От въвеждането на обекта през 2015 г. в редовна експлоатация до момента експерти 

на РИОСВ - Пловдив са извършили повече от 45 проверки на обекта – планови, по 

сигнали от граждани и медиите, по жалби и други. През годините биоинсталацията е 

инспектирана и от Министерството на околната среда и водите, Областната дирекция 

по безопасност на храните – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик. На част от проверките са 

канени да присъстват и граждани, подавали сигнал в екоинспекцията. За резултатите 

https://www.marica.bg/riosv-plovdiv-sledi-centralata-za-biogaz-v-s-trud-Article-217862.html
https://www.marica.bg/riosv-plovdiv-sledi-centralata-za-biogaz-v-s-trud-Article-217862.html
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от всички извършени проверки екоинституцията своевременно е информирала 

обществеността. 

 

Производственият обект е включван в Плана на контролната дейност на инспекцията и 

са извършвани комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда - 

въздух, отпадъци, шум и екологична отговорност. При тях не са установявани 

нарушения на нормативната база. 

 

През 2017 г. територията на с. Труд е включена в Графика за имисионен контрол на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ). Измерванията са проведени с мобилна 

автоматична станция през четирите сезона на годината, като всяко от тях е с 

продължителност от по 14 денонощия. По време на измерванията мощностите на 

биоцентралата са с максимално натоварване. Резултатите от измерванията на КАВ 

показват спазване на контролираните показатели, които са следени. 

 

Източник: Shum.bg 

 
Заглавие:  107 тона отпадъци са събрани в Шуменско в кампанията „Да изчистим 

България заедно“ 

 

Линк: http://www.shum.bg/article/186153/ 
 

 
 

Текст: 107 това отпадъци са събрани на територията на област Шумен в кампанията 

„Да изчистим България заедно“ през 2018 г. Това нарежда областта сред първите в 

страната с най-много почистени места, съобщиха от Регионалната инспекция по 

околна среда и води. 

 

В другата област, която попада в обхвата на шуменската екоинспекция – Търговище 

са  събрани 149 тона отпадъци. В кампанията са се включили общо 9361 доброволци 

от областите Шумен и Търговище. Най-много са били те в общините Търговище – 4653, 

Попово –  1100 и Шумен –  900. Почистени са 664 замърсени обекта. 

 

През тази година организаторите на кампанията от бТВ Медия Груп призовават, освен 

традиционното почистване на замърсени територии, в кампанията да се включат още 

добри инициативи като обновяване на детски площадки и градинки, засаждане на 

нови гори, ремонтиране на туристически табели и счупени пейки и други. 

 

С тазгодишното издание на „Да изчистим България заедно“, което ще бъде на 14 

септември,  страната ни се включва в Световния ден на почистването, като тази 

глобална кампания ще завърши в Хавай на 21 септември. 

 

Източник: Дарик 

http://www.shum.bg/article/186153/
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Заглавие: Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-

otpadyci-ot-domakinstvata-2173701 
 

 
 

Текст: Мобилен пункт за разделно събиране на отпадъци от домакинствата тръгва по 

габровските квартали на 2 юли. Автомобилът ще се движи по график и всеки работен 

ден ще бъде позициониран на различни точки в нашия град. В първия ден от своя обход 

(2 юли) пунктът ще бъде позициониран от 10:00 до 13:00 часа в кв. Радецки, а от 14:00 

до 18:00 часа в кв. Недевци. 

 

Пълният график и точките по трасето на Мобилния пункт вижте ТУК. 

 

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, 

метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба 

уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати. 

 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-ot-domakinstvata-2173701
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/mobilen-punkt-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-ot-domakinstvata-2173701

