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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Европейската комисия одобри новата Програма „Околна среда“ 

2021-2027 г. с бюджет от над 3,5 млрд. лв. 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/evropejskata-komisiya-odobri-novata-

programa-okolna-sreda-2021-2027-g-s-byudjet-ot-nad-3-5-mlrd-lv/ 

 

 
 

Текст:  Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от 

Европейската комисия. Предвиденият бюджет по нея е 3 565 881 509 лв., а 

официалното потвърждение идва с месец по-рано от заложените срокове, в 

резултат на последователните усилия на екипа на служебното ръководство на 

Министерството на околната среда и водите. 

 

Програмата е основен инструмент за съхраняване, опазване и подобряване на 

качеството на околната среда и подкрепа за устойчиво развитие. Тя е 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния 

фонд и държавния бюджет на Република България. Средствата ще бъдат 

https://www.moew.government.bg/bg/evropejskata-komisiya-odobri-novata-programa-okolna-sreda-2021-2027-g-s-byudjet-ot-nad-3-5-mlrd-lv/
https://www.moew.government.bg/bg/evropejskata-komisiya-odobri-novata-programa-okolna-sreda-2021-2027-g-s-byudjet-ot-nad-3-5-mlrd-lv/


насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на 

атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване 

на богатото  биоразнообразие на България, както и превенция и управление на 

риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е 

разпределена в 5 основни приоритета. 

 

Над 1 399 млн. лв. ще бъдат разходвани за събиране, отвеждане и пречистване 

на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и дейности за подобряване 

мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово 

водоснабдяване. Предвижда се разширяване и модернизация на ВиК 

инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, 

Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред 

допустимите мерки за Приоритет „Води“ е и разработването на регионално 

прединвестиционно проучване за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, 

Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране. 

 

Приоритет „Отпадъци“ насърчава прехода към кръгова икономика, основаваща 

се на ефективно използване на ресурсите.  611,49 млн. лв. ще бъдат инвестирани 

в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, 

модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, 

рекултивация на депа, както и в системи и центрове за разделно събиране и 

подготовка за повторна употреба и поправка. За мерките за изграждане или 

разширяване на системи за разделно събиране и рециклиране на 

биоразградими отпадъци в общините са отделени над 337 млн. лв. 

 

С  бюджет от 259,09 млн. лв. Приоритет „Биологично разнообразие“ подкрепя 

дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване 

и възстановяване на екосистемите извън Натура 2000. 

 

Предвижда се мерките по Приоритет „Риск и изменение на климата“ с бюджет 

от 441,31 млн. лв. да са насочени за повишаване готовността на населението за 

адекватна реакция и осигуряване на капацитет за борба с горските пожари; за 

превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане 

на Национална система за управление на водите в реално време. 

 

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен 

приоритет в новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Над 773,47 млн. лв. ще 

бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово 

отопление и транспорт, включително чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди 

на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, за справяне с 

вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на 

експерти по КАВ. 

 

С пълния текст на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. може да се запознаете 

на следния линк 

 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10795 

 

Източник: Марица 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10795


 

Заглавие:  "Подари от сърце": Карловчани организираха базар на съкровища без 

пари 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/karlovo/podari-ot-sarce-karlovchani-

organiziraha-bazar-na-sakrovishta-bez-pari 
 

 
 

Текст:   Сдружение „Млади, активни, креативни“ осмисли почивните дни на 

жителите на няколко населени места в Община Карлово като организира 

базари за подаряване на вещи. Базарите се организират по Проект „Еко герои в 

действие“, финансиран от „Виваком грант“. Целта на инициативата е да се 

насърчи Кръговата икономика и да се намали безразборното потребление на 

вещи, което води до прекомерно увеличаване на производства и отпадъците. 

 

По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу 

промените в климата. Изчислено е, че през 2015 г. световната текстилна и 

шивашка промишленост е използвала 79 млрд. куб. м. вода, а през 2017 г. 

нуждите на цялата икономика на ЕС са възлизали на 266 млрд.куб.м. За да се 

направи само една памучна тениска, са необходими около 2700 л. прясна вода–

това е количеството питейна вода, което човек потребява за две години и 

половина. Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на 

прясната вода вследствие на продукти за боядисване на платовете. Използването 

на пластмасови изделия и не рециклирането им води до натрупването на 

купища неразградими отпадъци. 

 

На тези базари се предлагаха за замяна интересни използвани вещи – дрехи, 

книжки, играчки, сувенири.  Нищо не се продаваше срещу пари, а се 

подаряваше от сърце. „Съкровищата“, които всеки от присъстващите откри, 

предизвикаха много усмивки и добро настроение. 

 

Така със сигурност удължихме жизнения цикъл на много продукти, които са ни 

омръзнали и не желаем да носим и използваме повече, и намалихме 

безразборното потребление и отпадъците, пишат  организаторите. 

 

Предстои организирането на  още „Базари за намиране на съкровища“, модни 

ревюта и изненади. За повече информация, следете сайта на сдружението тук. 

 

Проектът „Еко герои в действие“ се осъществява с финансовата подкрепа на 

„Виваком грант“. Сдружение „Млади, активни, креативни“ е сред 13-те 

финалисти, които бяха отличени сред 270 проекта. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  В Благоевград представят ползите от разделното събиране на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101718567/v-blagoevgrad-predstavat-

polzite-ot-razdelnoto-sabirane-na-otpadaci 
 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101718567/v-blagoevgrad-predstavat-polzite-ot-razdelnoto-sabirane-na-otpadaci
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101718567/v-blagoevgrad-predstavat-polzite-ot-razdelnoto-sabirane-na-otpadaci


 
 

Текст:  В Благоевград се състоя информационна кампания за ползите от 

изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими 

отпадъци. Пред зала „22 септември“ бяха представени дейностите по проект 

„Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците 

на Регион Благоевград“, който в момента се изпълнява. Общата стойност на 

проекта е над 36 млн. лева.  

 

Десетки граждани се спираха пред зала 22 септември в центъра на Благоевград, 

за да се информират относно разделното събиране на биоразградими 

отпадъци. Представители на проекта „Проектиране и изграждане на анаеробна 

инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална 

система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“ раздаваха 

брошури в присъствието на главния еколог на община Благоевград Диана 

Стефанова, която е партньор по проекта.  

 

По време на информационната кампания жителите на Благоевград се 

запознаха с организирането на разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци и начините за тяхното третиране 

по безопасен за околната среда начин. Гражданите бяха информирани и за 

това как изграждането и въвеждане в експлоатация на анаеробната инсталация 

ще допринесе за изпълнение и постигане на националните цели, заложени в 

действащото законодателство.  

 

Инсталацията, която ще бъде реализирана по проекта, работи по метода на 

суха метанизация. В нея се предвижда да постъпват за преработка 70% от 

общото количество генерирани хранителни отпадъци, 35% от общото количество 

генерирани зелени отпадъци, 30% от общото количество генерирани дървесни 

отпадъци и 10% от общото количество хартия. Утре информационната кампания 

продължава пред сградата на общината в Симитли. 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие:  Четири столични района откриват мобилни пунктове за опасни 

отпадъци 

 

Линк: https://dnes.dir.bg/sofia/chetiri-stolichni-rayona-otkrivat-mobilni-punktove-za-

opasni-otpadatsi 
 

 
 

Текст:  През месец октомври гражданите на София могат да предадат своите 

опасни отпадъци на четири мобилни пункта. Това съобщиха на сайта си и във 

фейсбук организаторите - дружество BalBok Инженеринг АД.  

https://dnes.dir.bg/sofia/chetiri-stolichni-rayona-otkrivat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi
https://dnes.dir.bg/sofia/chetiri-stolichni-rayona-otkrivat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi


 

Пунктовете ще бъдат разположени в "Оборище", "Младост", "Подуяне" и "Красна 

поляна". 

 

Традиционната есенна кампания за разделно събиране на опасния боклук ще 

е три дни - на 13-и, 14-и и 15 октомври, за хората, живеещи в "Оборище", 

"Младост" и "Подуяне". 

 

Мобилният събирателен пункт в район "Оборище" ще бъде разположен от 8:30 

до 14:30 часа на бул. "Янко Сакъзов", на входа на парка "Заимов" срещу ул. "Васил 

Априлов". 

 

В район "Младост" пунктът ще е на 14 октомври - петък, в ж.к. "Младост" 4, на входа 

на парка "Сухото дере" откъм ул. "Самара" - бл. 440. 

 

В район "Подуяне" пунктът ще е на бул. "Ботевградско шосе", в района на 

"ПроМаркет" и бензиностанция "Еко" и бл. 6Е в събота - 15 октомври. 

 

Безвъзмездно ще се приемат опасни отпадъци като живак и живаксъдържащи 

уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни), лакове и бояджийски 

материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, 

както и фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

 

На 28 октомври (петък) е предвиден отделният мобилен пункт за район "Красна 

поляна". Той ще работи от 8:30 до 14:30 часа на ул. "Алеко Туранджа" до бл. 24 и 

бул. "Вардар". 

 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се 

реализира от Столичната община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага 

успешно от 2012 г. Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци беше 

разположен в столичните райони "Люлин" и "Банкя" в началото на август. 

 


